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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 27 września 2021 r. Nr ZT39

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) 507963 (220) 2019 12 11
(731) Subway IP LLC, Doral, US
(540) (znak słowny)
(540) Nasze składniki. Twoje arcydzieło.
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, mianowicie dostarczanie 
żywności i napojów do spożycia w lokalach i poza nimi, usłu-
gi restauracyjne obejmujące przygotowanie kanapek, usługi 
cateringowe, usługi restauracji z jedzeniem na wynos, usługi 
restauracji w zakresie dostarczania żywności i napojów.

(210) 510796 (220) 2020 02 28
(731) MROZIŃSKI ALAN ŚWIAT PIEROGÓW, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT PIEROGÓW

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 baozi, nadziewane kluski gotowane na pa-
rze, chutney, ostry, gęsty sos, mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, pasztet w cieście, pâte en croûte, pielmieni, piero-
gi nadziewane, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, sosy, 
przyprawy, wareniki, 43  bary szybkiej obsługi, snack-bary, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi barowe, usługi restauracyjne.

(210) 514545 (220) 2020 06 02
(731) BALCZUN WOJCIECH WZB TRADE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dys-
ki, płyty CD, płyty DVD, taśmy wideo, 16 Druki, Drukowane 
materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, 
Drukowane materiały promocyjne, Plakaty, Afisze, Kalenda-
rze, Gazetki, Magazyny, Czasopisma - periodyki, Broszury, 
Katalogi, Biuletyny, Książki, Albumy, Fotografie, Materiały pi-
śmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem 
aparatów, Materiały dydaktyczne i edukacyjne, Reprodukcje 
graficzne, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Przypinki, 

Znaczki okolicznościowo - reklamowe, 25 Koszulki (t-shirty), 
Bluzki, Koszule, Podkoszulki, Czapki, 26 Smycze [paski] do no-
szenia, taśmowe, Smycze [paski] do noszenia, sublimacyjne, 
Smycze [paski] do noszenia, krótkie na rękę, Smycze [paski] 
do noszenia, suwakowe, Smycze [paski] do noszenia, siliko-
nowe, Opaski silikonowe na rękę, Dodatki do smyczy rekla-
mowych: Klamry zatrzaskowe, Karabińczyki, Przywieszki, 
Kółeczka, Szekle, Taśma pasmanteryjna, Broszki reklamowe, 
Sznurowadła do obuwia, Cyfry do znakowania odzieży, Napy, 
zatrzask, Ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z me-
tali szlachetnych, Ozdoby do włosów, Sprzączki ozdobne 
do ubrań i obuwia, Reklamowe artykuły pasmanteryjne: 
Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy, Znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, 
41 Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem festi-
wali, dyskotek, koncertów i występów artystycznych, Usługi 
w zakresie nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwięko-
wych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizo-
wanie i prowadzenie pokazów z dziedziny sztuk graficznych, 
Organizowanie spektakli, Impresariat artystyczny, Organizo-
wanie widowisk.

(210) 516975 (220) 2020 08 10
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Gang fajniaków
(510), (511) 3 kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki ko-
smetyczne, 5 dietetyczna żywność, żywność dla niemowląt, 
suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy i prepara-
ty witaminowe, musujące tabletki witaminowe, 9 publikacje 
elektroniczne, do pobrania, nagrane media i media do pobra-
nia, pobieralne gry komputerowe, 16 papier i karton, fotogra-
fie, drukowane foldery informacyjne, materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, bony towarowe, 
bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, czasopisma, 
druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki in-
formacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, 
karty upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, 
materiały drukowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, 
publikacje drukowane, publikacje reklamowe, pudełka karto-
nowe lub papierowe, publikacje promocyjne, reprezentacje 
graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, 
torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania i prze-
chowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 24 koł-
dry, poszewki na poduszki, ręczniki, bielizna pościelowa i koce, 
kapy na łóżka, 28 gry, zabawki, zabawki pluszowe, maskotki, 
zabawki edukacyjne, 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, eks-
trakty mięsne, przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, 
pasztety, smalec, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
ryby, owoce morza i mięczaki, pasty rybne i z owoców mo-
rza, przetworzone owady i larwy, przetworzone owoce, wa-
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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, mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, produkty mleczne, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, produkty serowarskie, 30 ryż, kasze, sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, kapary, kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, mąka, syropy i melasa, ocet, sosy 
[przyprawy], sosy, pikantne sosy, czatnej i pasty, pesto, zboża, 
przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe i energe-
tyczne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, czekolada, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukierki, batony 
i guma do żucia, chleb, desery gotowe, nugat, chałwa, wypie-
ki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, dania na bazie ryżu, dania gotowe 
zawierające makaron, ciasto do pieczenia, gotowania i smaże-
nia oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
drożdże i zaczyny, słodkie polewy i nadzienia, ziarna przetwo-
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, 31 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 strączko-
wych, 32 napoje owocowe, wody, soki, aromatyzowane napo-
je gazowane, napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji 
napojów, syropy do napojów, napoje na bazie orzechów i soi, 
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie kon-
sumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, usługi 
programów lojalnościowych dla celów handlowych promo-
cyjnych i/lub reklamowych, organizacja konkursów w celach 
reklamowych, 36 emisja bonów wartościowych jako nagro-
da za lojalność klienta, wydawanie bonów wartościowych 
w związku z programami lojalnościowymi, 41 organizowanie 
gier i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie.

(210) 517083 (220) 2020 08 12
(731) STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DELICJA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 517174 (220) 2020 08 14
(731) GASTRO JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.14, 26.11.25, 26.13.25, 29.01.11
(510), (511) 9 mobilna aplikacja do szukania pracy, aplikacje 
komputerowe do pobrania, aplikacje mobilne do pobrania, 
35 analizy rynkowe, badania marketingowe, badania opinii 
publicznej, badania rynku, doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 
w zarządzaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 
dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi 
w dziedzinie reklamy, informacja o działalności gospodar-
czej, kreowanie wizerunku firm, usług i towarów, sondaże, 
organizowanie przetargów w celach handlowych i reklamo-
wych, doradztwo handlowe, pośrednictwo pracy, doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, reklama billboardowa, re-
klamy korespondencyjne, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re-
klamowych, w tym za pośrednictwem portalu internetowe-
go, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, opracowywanie 
i organizowanie programów promocyjnych, wyszukiwanie 
informacji dla osób trzecich, gromadzenie dokumentów 
w wersji elektronicznej i udostępnianie ich klientom, powie-
lanie dokumentów, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
dobór personelu, usługi rekrutacji personelu, zapewnienie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, sortowanie danych w bazach komputerowych, 
38 usługa w zakresie obsługi klientów przy wykorzystaniu 
sieci internetowej, udostępnianie informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania wiadomości, usługi umożli-
wiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią kom-
puterową, w tym Internetu, usługi w zakresie dostępu do sieci 
komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób 
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania 
dostępu do baz danych, usługi w zakresie udostępniania in-
ternetowych kont, usługi w zakresie obustronnej transmisji 
danych, usługi portali internetowych, usługi przesyłania in-
formacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera i te-
lefonu, usługi przesyłania telekopii, przydzielanie dostępu 
baz danych, usługi telekomunikacyjne, komunikacja za po-
średnictwem telefonów i Internetu, nadawanie bezprzewo-
dowe, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, 
działalność sportowa i kulturalna, usługi w zakresie inicjowa-
nia i wpierania projektów edukacyjnych i edytorskich, orga-
nizowania wymiany kulturalnej, organizowania regionalnych, 
ogólnopolskich i zagranicznych sesji i konferencji, inicjowa-
nia, organizowania kształcenia i doskonalenia zawodowego 
twórców menadżerów i animatorów kultury, usługi eduka-
cyjne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i kongresów, 
organizowanie konkursów, publikowanie materiałów drogą 
elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, two-
rzenie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
takich jak teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne 
i recenzenckie oraz edukacyjne, usługi kulturalne i oświatowe, 
usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację, usługi 
rozrywkowe, działalność rekreacyjna i kulturalna.

(210) 519647 (220) 2020 10 16
(731) SOPOCKI DOM AUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) Sopocki Dom Aukcyjny
(510), (511) 9 aplikacje mobilne, katalogi w formie elektro-
nicznej, oprogramowanie komputerowe, 16 obrazy, rysunki, 
fotografie, reprodukcje dzieł sztuki, albumy, katalogi, 35 or-
ganizowanie aukcji, prowadzenie aukcji, organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, or-
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ganizowanie wystaw w celach handlowych, prowadzenie 
wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach ko-
mercyjnych lub reklamowych, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym sprzedaży online, dzieł sztuki, biżuterii, wy-
robów artystycznych, katalogów, albumów, sztućców, broni 
białej, broni palnej, wyrobów jubilerskich, akwareli, bankno-
tów, fotografii [wydrukowanych], litograficznych dzieł sztuki, 
obrazów i zdjęć, rysunków, rzemiosła artystycznego, pośred-
nictwo w zakresie transakcji handlowych, informacja handlo-
wa, usługi w zakresie zamówień online, promowanie dzieł 
sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online 
za pośrednictwem strony internetowej, 36 wycena anty-
ków, wycena dzieł sztuki, doradztwo inwestycyjne, 37 usługi 
konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, odnawianie dzieł 
sztuki, 39 transport cennych przedmiotów i dzieł sztuki, or-
ganizowanie transportu cennych przedmiotów i dzieł sztuki, 
usługi pakowania, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii sztu-
ki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomuni-
kacyjnych, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, wystawy sztuki, organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 42 stwierdzanie 
autentyczności dzieł sztuki.

(210) 520174 (220) 2020 10 30
(731) OLTON ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLI ŚWIĘTO KOLORÓW

(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, 
Usługi promocyjne, Usługi w zakresie handlu, Usługi infor-
macyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 41 usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, 
usługi sportowe, usługi rezerwacji biletów na atrakcje, usługi 
rezerwacji biletów na wydarzenia edukacyjne, usługi rezer-
wacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji 
biletów na wydarzenia sportowe, edukacja, rozrywka, sport.

(210) 520221 (220) 2020 11 01
(731) HODUREK ŁUKASZ MIODOVO, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MIODOVO
(510), (511) 30 cukier, melasa cukry, naturalne słodziki, pole-
wy cukiernicze i nadzienia, , 35 usługi informacyjne dotyczą-
ce reklamy, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, 
usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, 
usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, usługi 
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczo-
ne on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-

mi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związa-
ne z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie słodyczy, usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żyw-
ność, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, lodami, jogurtami mrożonymi, sorbetami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, deserami, czekoladą, akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z deserami, wyrobami piekarniczymi, jogurtami mrożonymi, 
czekoladą, lodami, wyrobami cukierniczymi, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów stacjonar-
nych i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu 
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych 
stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej 
i wysyłkowej artykułów takich jak miody, produkty pszczele, 
lody, lody spożywcze, desery, desery lodowe, jogurty mrożo-
ne, ciasta, sorbety jako lody, sosy do lodów i deserów, 43 ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, usługi gastronomicz-
ne stacjonarne, na wynos i z dostawą, prowadzenie kawiarni, 
restauracji, baru, piwiarni, winiarni, lodziarni, cukierni (wszyst-
kich wymienionych jako miejsc stacjonarnych i obwoźnych 
punktów żywienia zbiorowego), usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 520463 (220) 2020 11 06
(731) MARCINIAK PIOTR, KAPARUK DANIEL CRAVING 

SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAVING

(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 6 kabiny kąpielowe, natryskowe i wyposaże-
nie do nich, profile metalowe, drzwi, uchwyty, prowadnice 
do nich, 10 przyrządy i urządzenia do masażu i hydromasażu, 
11 wanny, brodziki, kabiny natryskowe, umywalki, akcesoria 
do pryszniców, kabiny prysznicowe, ścianki do kabin pryszni-
cowych, szklane kabiny prysznicowe, zestawy prysznicowe, 
miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, uchwyty 
do spłuczek, baterie do umywalek, krany do umywalek, 
metalowe korki do umywalek, postumenty do umywalek, 
sanitarna armatura spustowa do umywalek, umywalki do ła-
zienek, umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią insta-
lacji sanitarnych, umywalki [elementy instalacji sanitarnych], 
umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], bide-
ty, osprzęt do bidetów, sanitarna armatura spustowa do bi-
detów, krany do bidetów, 19 kabiny kąpielowe nie metalowe, 
brodziki, wanny akrylowe, 20 meble łazienkowe.

(210) 521449 (220) 2020 11 26
(731) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI, PAWEŁ 

ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) RECOTIN
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
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kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czysz-
czenia zębów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, środki 
ścierne i polerskie, esencje i olejki eteryczne, kadzidła zapa-
chowe oczyszczające [kunko], preparaty aromaterapeutycz-
ne, kosmetyki dla zwierząt, środki zapachowe do celów do-
mowych, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, 
chusteczki zawierające preparaty czyszczące, czyszczące 
rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, detergenty, 
kreda czyszcząca, krochmal do czyszczenia, odplamiacz, ole-
je czyszczące, ług sodowy, preparaty czyszczące do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, preparaty do odnawiania i pole-
rowania, preparaty do udrażniania rur, preparaty do usuwa-
nia pleśni, preparaty do wybielania, preparaty myjące, środki 
do mycia owoców i warzyw, środki do czyszczenia liści roślin, 
środki czyszczące, żrące środki czyszczące, preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, mydła 
i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do kąpieli, 
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów, chus-
teczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, 
kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania 
na skórę, płyny pielęgnacyjne, preparaty myjące do użytku 
osobistego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, 
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, środki do czysz-
czenia rąk, pumeksy do użytku osobistego, produkty do my-
cia rąk, środki do higieny jamy ustnej, bawełniane płatki ko-
smetyczne, kosmetyki, nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, zestawy ko-
smetyków, pumeks, środki perfumeryjne, produkty toaleto-
we, środki czystości, hipoalergiczne kosmetyki do pielęgna-
cji i mycia ciała, kosmetyki hipoalergiczne, środki czystości 
do neutralizacji alergenów, środki czystości do opryskiwania 
miejsc gromadzenia się alergenów kurzu domowego, prepa-
raty do sprzątania usuwające i neutralizujące alergeny, środki 
czystości do zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, sub-
stancji uczulających, stawonogów, antyalergiczne preparaty 
do prania, sprzątania, mycia, czyszczenia, żele do stosowania 
miejscowego, do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąsze-
niem owadów - kosmetyki, kosmetyki łagodzące do skóry 
podrażnionej, preparaty do stosowania w świądzie - kosme-
tyki, preparaty do stosowania punktowego w świądzie po-
chodzenia alergicznego - kosmetyki, 5 produkty farmaceu-
tyczne do stosowania miejscowego do skóry podrażnionej 
ukąszeniem owadów, produkty farmaceutyczne do stoso-
wania punktowego w świądzie oraz w przypadku obrzęków, 
urazów i zwichnięć, produkty weterynaryjne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunkowe, 
środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungi-
cydy, herbicydy, insektycydy, środki wabiące insekty, środ-
ki do odstraszania owadów i robactwa, środki do tępienia 
szkodników, insektycydy do użytku domowego, preparaty 
przeciwpasożytnicze, larwicydy, kadzidełka do odstraszania 
owadów, spraye przeciw owadom, zawieszki odstraszające 
owady, leki do stosowania miejscowego do skóry podrażnio-
nej ukąszeniem owadów, leki do stosowania punktowego 
w świądzie oraz w przypadku obrzęków, urazów i zwichnięć, 
nutraceutyki jako suplementy diety, preparaty ziołowe i na-
pary do celów leczniczych, leki ziołowe, suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, produkty i substancje dietetyczne, 
dietetyczne środki odżywcze, żywność dietetyczna, żyw-
ność dla niemowląt, preparaty i artykuły higieniczne, dermo-
kosmetyki, kosmetyki o działaniu leczniczym do stosowania 
miejscowego do skóry podrażnionej ukąszeniem owadów, 
kosmetyki o działaniu leczniczym do stosowania punk-
towego w świądzie oraz w przypadku obrzęków, urazów 
i zwichnięć, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki 
do celów leczniczych i medycznych, preparaty chemiczne 

do zwalczania pleśni, preparaty do niszczenia robactwa, pre-
paraty do niszczenia szkodników, środki algobójcze, rozpy-
lacze przeciwpchelne, proszki do zabijania pcheł, preparaty 
do zwalczania pleśni, preparaty do zwalczania insektów, 
preparaty do usuwania alg, preparaty do tępienia larw, pre-
paraty grzybobójcze do użytku domowego, preparaty grzy-
bobójcze do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze 
do zabijania szkodników, środki zarodnikobójcze, środki wa-
biące owady, środki przeciwko gryzoniom, środki przeciw 
roztoczom, środki przeciw pasożytom, środki nicieniobój-
cze, środki grzybobójcze, trociczki do odymiania, trociczki 
do odymiania jako środki odkażające, preparaty i substancje 
weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów medycznych, 
detergenty do celów medycznych, biocydy, środki dezynfek-
cyjne do celów higienicznych, środki do tępienia larw, środ-
ki do odstraszania owadów, wyroby medyczne do leczenia 
chorób pasożytniczych, środki medyczne do zwalczania pa-
sożytów, drobnoustrojów, substancji uczulających, stawono-
gów, preparaty medyczne do neutralizacji alergenów, środki 
lecznicze wspomagające leczenie alergii, środki higieniczne 
do zwalczania pasożytów, środki dezynfekcyjne do zwalcza-
nia pasożytów, środki higieniczne i dezynfekcyjne przeciwko 
pasożytom, drobnoustrojom, substancjom uczulającym, sta-
wonogom, preparaty przeciwko pchłom, wszom, preparaty 
higieniczne do neutralizacji alergenów, żele do stosowania 
miejscowego, do pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem 
owadów, preparaty do stosowania miejscowego, do skóry 
podrażnionej ukąszeniem owadów, preparaty do stosowa-
nia w przypadku obrzęków, urazów, zwichnięć, preparaty 
do stosowania punktowego w świądzie, preparaty do stoso-
wania punktowego w świądzie pochodzenia alergicznego, 
detergenty bakteriobójcze.

(210) 522206 (220) 2020 12 14
(731) MELALEUCA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - FIRMA AUSTRALIJSKO- 
-POLSKA, Gliwice

(540) (znak słowny)
(540) MELATULINE
(510), (511) 3 środki wybielające, do czyszczenia, polerowa-
nia, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, aloesowe preparaty kosme-
tyczne, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne 
niż do celów medycznych, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, maski kosmetyczne, płyny do płukania ust do celów 
niemedycznych, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kola-
genowe do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosme-
tycznych, zestawy kosmetyków.

(210) 523366 (220) 2021 01 19
(731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) FORMAT
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketin-
gowe, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 
projektów budowlanych, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie bizne-
su, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public rela-
tions, 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
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nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wy-
najem powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, Pobieranie 
czynszu, Wynajem nieruchomości, 37 Budownictwo, Konsul-
tacje budowlane, Nadzór budowlany, 39 Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie 
magazynów, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i pro-
wadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, 42 Projektowanie budowlane, Projekto-
wanie urbanistyczne, Usługi architektoniczne, Projektowanie 
dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, Usługi 
restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety].

(210) 523804 (220) 2021 01 29
(731) MATYSIAK TOMASZ, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalnie SMACZNE

(531) 11.03.05, 11.03.09, 11.01.01, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe na bazie mięsa/składające 
się głównie z mięsa, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy go-
towe składające się głównie z warzyw, Przetworzone owo-
ce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki, żywność 
preparowana i przekąski słone, 30 Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Gotowe potrawy na bazie mąki, Gotowe potrawy 
na bazie ryzy, kaszy, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdze.

(210) 524428 (220) 2021 02 09
(731) BESKID MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) BESKID MEDIA
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Nadajniki [telekomuni-
kacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych i elektronicznych, Oprogramowanie 
i aplikacje komputerowe do nawigacji, Programy kompute-
rowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrują-
cych lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania 
zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego 
z odległych sieci komputerowych, Światłowody, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia 
testujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zdalne-
go sterowania, Znaki cyfrowe, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki świecące, 35 Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Wyszukiwanie informacji w plikach kompute-
rowych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa w zakresie 

nabywania usług telekomunikacyjnych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Wyszuki-
wanie w komputerowych bazach danych, Administrowanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie komputerowymi 
bazami danych, Reklama za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Usługi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pi-
semnych informacji i ich przekazywaniu za pośrednictwem 
Internetu, Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich 
komputerów i sprzętu komputerowego i sieciowego (bez 
uwzględnienia transportu) tak, by umożliwić konsumentom 
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi 
takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtow-
nie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków 
komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony inter-
netowe lub telesklepy, Usługi w zakresie reklamy za pośred-
nictwem sieci teleinformatycznych-Internetu, Wynajem oraz 
sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Pośrednictwo w sprze-
daży towarów za pośrednictwem Internetu, Usługi świadczo-
ne w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży sprzętu 
komputerowego, oprogramowania i baz danych, Usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, 38 Usługi 
w zakresie łączności poprzez Internet, Usługi w zakresie ko-
munikacji elektronicznej, Usługi w zakresie: poczty elektro-
nicznej, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych lub 
multimedialnych za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne online, Obsługa 
klientów przy wykorzystaniu sieci internetowej, umożliwia-
jąca dostarczanie klientom informacji oraz otrzymywanie 
informacji od klientów, Elektroniczny serwis informacji typu 
online polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych 
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego 
przyjmowania i przekazywania wiadomości, Usługi w zakre-
sie transmisji danych i teleinformatyki, Informacja o usługach 
związanych z komunikacją elektroniczną, zbieranie, zestawia-
nie, udostępnianie, przesyłanie i dostarczanie wiadomości 
i informacji, w szczególności do baz danych dostępnych pu-
blicznie, do sieci przesyłowych danych, takich jak Internet lub 
na żądanie, Udostępnianie informacji i danych online przez 
Internet, Dostarczanie dokumentów online przez globalną 
sieć komputerową, Prowadzenie online chatów w celu trans-
misji wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, 
Prowadzenie elektronicznej tablicy ogłoszeń online, Prowa-
dzenie forum online dla przesyłania wiadomości pomiędzy 
użytkownikami komputera, Dostarczanie dostępu do sieci 
elektronicznej online w celu pozyskania informacji, Nada-
wanie i transmisja informacji przy pomocy środków elektro-
nicznych, Zbieranie i dostarczanie wiadomości przez pocztę 
elektroniczną, Łączność poprzez elektroniczne terminale 
komputerowe, Usługi łączności, w tym elektroniczna trans-
misja danych, obrazu i dokumentów pomiędzy użytkowni-
kami komputera, oraz terminalem komputera a siecią usługi 
łączności, w tym elektronicznych centrów komputerowych, 
systemów poczty elektronicznej i centrów komputerowych 
w celu zaaranżowania elektronicznego transferu danych, 
Przesyłanie danych przez pocztę elektroniczną, Usługi poczty 
elektronicznej i komputerowej oraz skrzynki poczty elektro-
nicznej, Wymiana danych elektronicznych, Transmisja danych 
elektronicznych, Elektroniczne dostarczanie obrazu i fotogra-
fii przez globalną sieć komputerową, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Elektroniczna wymiana danych zdeponowa-
nych w bazie danych, Elektroniczne przesyłanie programów 
komputerowych przez Internet, Elektroniczne przesyłanie da-
nych i dokumentów przez terminal komputerowy i Internet, 
Dostarczanie wielu użytkownikom dostępu do elektronicz-
nej sieci komunikacyjnej, włącznie z Internetem, extranetem, 
tablicą ogłoszeń, Otrzymywanie i dostarczanie wiadomości, 
dokumentów i danych przesyłanych drogą elektroniczną, 



Nr  ZT39/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie sygnałów głosu, 
Obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, 42 Ana-
lizy systemów komputerowych, Usługi tworzenia i utrzyma-
nia stron internetowych, Doradztwo w zakresie systemów 
informatycznych, Internetu, Usługi w zakresie projektowania 
serwisów internetowych, Administrowanie stronami interne-
towymi, Projektowanie stylu i struktur stron internetowych, 
Graficzne opracowywanie stron internetowych, Usługi gra-
ficzne, Modernizacja systemów informatycznych oraz tele-
komunikacyjnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, Odpłatne udostępnianie 
czasu dostępu do komputerów w celu przetwarzania danych, 
Odzyskiwanie komputerowych baz danych, Usługi kawiarni 
internetowych, Usługi doradztwa komputerowego polega-
jące na obsłudze klienta przy wykorzystaniu sieci Internet, 
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Testowanie 
materiałów z zakresu elektroniki, sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Instalowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie, 
budowa i utrzymywanie sieci światłowodowych oraz radio-
wych, Projektowanie i wykonawstwo sieci kablowych, Usłu-
gi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, Usługi 
doradcze związane z oprogramowaniem komputerowym 
i sprzętem, Usługi w zakresie projektowania serwisów inter-
netowych, Usługi doradcze, consultingowe i outsourcingo-
we w zakresie informatyki, Konsultacje i pomoc techniczna 
w dziedzinie sporządzania i zastosowania programów kom-
puterowych, systemów komputerowych i oprzyrządowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie IT.

(210) 524827 (220) 2021 02 17
(731) CELIK MURAT NEXT COLLECTION, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gold Stone

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, podkoszulki, 
koszule, bluzy, swetry, pulowery, spodnie, bermudy, bielizna 
osobista, bielizna nocna, odzież sportowa, dresy, buty spor-
towe, buty wizytowe, czapki, ubrania dżersejowe, garnitury, 
kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, kurt-
ki, leginsy, marynarki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, 
okrycia wierzchnie, piżamy, stroje plażowe, prochowce, raj-
stopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spódnice, sukienki, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety.

(210) 525847 (220) 2021 03 10
(731) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, 

Alwernia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVCare

(531) 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 1 Środki zabezpieczające przed wilgocią, Pre-
paraty do impregnowania, Preparaty wchłaniające wilgoć, 
Preparaty zapobiegające powstawaniu rdzy, Preparaty za-
pobiegające powstawaniu plam, Preparaty antystatyczne 

inne niż do użytku domowego, Wszystkie wymienione 
środki i preparaty również w postaci zawierającej nano-
cząstki metali, 3 Środki do czyszczenia powierzchni, Środki 
do mycia powierzchni, Środki do konserwacji powierzchni, 
Środki do renowacji powierzchni, Środki do odtłuszcza-
nia, Środki do usuwania kamienia, Środki do nabłyszczania, 
Środki do pastowania, Preparaty antystatyczne do użytku 
domowego, Dezodoranty, Wszystkie wymienione środki 
i preparaty również w postaci zawierającej nanocząstki me-
tali, 5 Środki biobójcze, Środki dezynfekcyjne, Płyny dezyn-
fekcyjne, Żele dezynfekcyjne, Aerozole dezynfekcyjne, Środki 
bakteriobójcze, Środki grzybobójcze, Dezodoranty pomiesz-
czeń, Wszystkie wymienione środki również w postaci zawie-
rającej nanocząstki metali.

(210) 525901 (220) 2021 03 10
(731) DE NEVE AGNIESZKA CHERRY BEE RETRO, Sosnowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Retro Festival

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i marke-
tingu, wydawanie i dystrybucja materiałów reklamowych, 
organizacja wystaw i pokazów reklamowych, usługi reklamy 
w prasie, radiu, telewizji, w kinach, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych doręczanie prospektów i próbek rekla-
mowych, wynajem przestrzeni na cele reklamowe, edycja 
tekstów reklamowych, pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, tworzenie baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, reprezentowanie 
interesów osób trzecich, administrowanie programami wy-
miany kulturalnej, edukacyjnej z dziedziny rozrywki, admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych 
do celów reklamowych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, pomoc w zakresie or-
ganizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa, dobór personelu, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, udostępnianie w internecie kata-
logów zawierających informacje o wyżej wymienionych wy-
darzeniach, doradztwo w zarządzaniu imprezami festiwalo-
wymi, artystycznymi, rozrywkowymi, kulturalnymi, 41 Usługi 
w zakresie organizacji: imprez muzycznych, artystycznych, 
rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
festiwali, wszelkich form publicznych występów i prezen-
tacji o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkole-
niowym, organizacji pokazów z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizual-
nych, wykonywanie koncertów rozrywkowych, produkcja 
filmów i widowisk, impresariat muzyczny, usługi w zakresie 
rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, 
nagrywania, montażu i rozpowszechniania audycji radio-
wych i telewizyjnych, usługi wydawnicze, usługi obejmują-
ce prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, organizowanie 
koncertów i tras koncertowych, usługi w zakresie organizacji 
i obsługi dyskotek, komponowanie utworów muzycznych 
oraz tworzenie tekstów piosenek, i tekstów przedstawień, 
produkcja teledysków, prowadzenie studia nagrań, doradz-
two muzyczne, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji 
lub kształcenia artystów muzyków, fotoreportaże, tworzenie 
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choreografii, publikacje książek i tekstów o tematyce mu-
zycznej, udostępnianie publikacji elektronicznych dotyczą-
cych tematyki muzycznej, tworzenie scenariuszy, oprawa 
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo-
-kabaretowych, informacja o imprezach artystycznych, orga-
nizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, or-
ganizowanie balów, imprez okolicznościowych, wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach 
wideo i DVD, wypożyczanie instrumentów muzycznych, 
przedsprzedaż i rezerwacja biletów na imprezy festiwalo-
we, artystyczne, rozrywkowe, prezentacja dzieł sztuki, usługi 
galerii sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby 
prezentacji sztuki, organizowanie pokazów mody, usługi re-
porterskie, prowadzenie portalu internetowego w zakresie 
sprzedaży usług o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, 
prowadzenie portalu informacyjnego w zakresie usług festi-
walowych, związanych z galeriami sztuki, muzeami, projek-
cjami filmowymi, wydarzeniami muzycznymi, udostępnianie 
w internecie katalogów zawierających informacje o wyżej 
wymienionych wydarzeniach, 42 Instalowanie aplikacji 
na urządzenia mobilne, informacyjne, rezerwacyjne, sprze-
dażowe, biznesowe.

(210) 525920 (220) 2021 03 10
(731) LV solution společnost s ručenim omezeným,  

Czeski Cieszyn, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betters

(531) 24.13.05, 24.13.09, 24.13.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Urządzanie gier hazardo-
wych (w szczególności zakładów wzajemnych), w tym gier 
hazardowych organizowanych przez sieć internet (online) 
oraz na urządzeniach, maszynach i terminalach do gier ha-
zardowych (zakładów wzajemnych), Udostępnianie obiek-
tów wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych, 
w szczególności zakładów wzajemnych, w tym organizowa-
nych przez sieć internet (online), Usługi informacyjne i do-
radcze w zakresie: usług rozrywkowych, gier hazardowych, 
udostępniania obiektów wykorzystywanych do oferowania 
gier hazardowych.

(210) 526164 (220) 2021 03 16
(731) WIŚNIEWSKI JACEK, Abramowice Prywatne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakajoko ZWNS

(531) 05.03.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież sportowa, 30 Batony zbożowe i ener-
getyczne, 32 Napoje energetyzujące.

(210) 526612 (220) 2021 03 24
(731) KUCZYŃSKI MARCIN, Miecze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WTYCZKA

(531) 15.09.10, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Stacje ładowania pojazdów elektrycznych, 
ładowarki samochodowe, Ładowarki sieciowe do urządzeń 
mobilnych, Ładowarki samochodowe do urządzeń mobil-
nych, Złącza do ładowarek do urządzeń mobilnych, Złącza 
ładowania pojazdów elektrycznych, Oprogramowanie kom-
puterowe i oprogramowanie dla urządzeń przenośnych 
do zarządzania stacjami ładowania samochodów elektrycz-
nych, Przenośne ładowarki do samochodów elektrycznych, 
Akcesoria do ładowarek samochodów elektrycznych, Prze-
wody, kable do ładowania samochodów elektrycznych, 
ładowarki do ładowania akumulatorów samochodów elek-
trycznych, Ładowarki do ładowania akumulatorów pojaz-
dów elektrycznych, 35 Usługi w zakresie sprzedaży stacji 
ładowania samochodów elektrycznych, ładowarek do sa-
mochodów elektrycznych, Oprogramowania do zarządza-
nia stacjami ładowania samochodów elektrycznych, Usłu-
gi zarządzania ładowaniem samochodów elektrycznych, 
Zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, 
37 Usługi ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, 
Świadczenie usług stacji ładującej w zakresie pojazdów elek-
trycznych, Usługi budowy, montażu, naprawy i przeglądów 
stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, Stacje obsługi 
w odniesieniu do konserwacji pojazdów elektrycznych, Do-
radztwo w zakresie ładowarek samochodowych, 42 Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania stacjami ładowania samochodów, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do zarządzania stacjami 
ładowania samochodów elektrycznych.

(210) 526619 (220) 2021 03 24
(731) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V VALHALLA INDUSTRIES

(531) 26.04.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.05.08, 26.05.18, 27.05.01, 
26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 13 Broń [urządzenia], Hamulce wylotowe, Tłumi-
ki do broni, Tłumiki do broni palnej.

(210) 526807 (220) 2021 03 26
(731) TITLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
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(540) ZiNIQ
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne, me-
dyczne, Suplementy diety, leki, herbaty ziołowe lecznicze, her-
baty lecznicze, 30 Herbaty, herbaty ziołowe, 32 Soki owocowe, 
35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Admini-
strowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 44 Usługi 
medyczne, usługi z zakresu higieny i urody dla ludzi.

(210) 526846 (220) 2021 03 30
(731) DRZEWIECKA-ŻUREK PAULINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMBULANS
(510), (511) 5 Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Leczni-
cze oliwki dla niemowląt, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybakteryjny 
preparat do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Bandaże ela-
styczne [opatrunki], Żele stosowane miejscowo do udziela-
nia pierwszej pomocy, Środki opatrunkowe pierwszej po-
mocy, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Pielu-
chy dla niemowląt i dorosłych, Mleko w proszku [żywność 
dla niemowląt], Napoje dla niemowląt, Mleko w proszku dla 
niemowląt, Pieluszki dla niemowląt, Plastry przeciw koma-
rom dla niemowląt, Pieluszki do pływania dla niemowląt, 
Preparaty do początkowego żywienia niemowląt, Preparaty 
dla niemowląt nie zawierające laktozy, Preparaty mentolo-
we do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty żywnościo-
we dla niemowląt i małych dzieci, Substancje dietetyczne 
dla niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Su-
plementy diety dla niemowląt, Wielorazowe pieluszki 
do pływania dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, 
Żywność dla niemowląt, Kremy dla dzieci [lecznicze], Profi-
lowane pieluchy celulozowe dla dzieci, Talk leczniczy dla 
dzieci, 9 Magnesy, Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekora-
cyjne na lodówki, Magnesy na lodówkę, Magnesy na lodów-
ki, Elektroniczne nianie, Elektroniczna aparatura monitorują-
ca, inna niż do celów medycznych, Monitorujące urządzenia 
bezpieczeństwa [elektryczne], Monitorujące urządzenia 
[elektryczne], Monitorujące urządzenia kontrolne [elektrycz-
ne], Monitory oddechu [niemedyczne], Monitory oddycha-
nia, inne niż do celów medycznych, Monitory tlenu, 
nie do celów medycznych, Urządzenia do monitoringu wi-
zualnego, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urządzenia 
do wykrywania pożaru, Urządzenia do wykrywania dymu, 
Urządzenia do wykrywania gazu, Urządzenia monitorujące, 
elektryczne, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów 
medycznych, Urządzenia monitorujące temperaturę 
do użytku domowego, Wykrywacze dymu, Zdalne czujniki 
temperatury, Zdalne urządzenia do monitorowania, Urzą-
dzenia do monitorowania, Naklejki termoczułe, nie do użyt-
ku medycznego, Przyrządy do pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza, Urządzenia i przyrządy do kontroli, Alarmy dla 
niemowląt, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Ma-
gnesy dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, Urządzenia mierzące, wykrywające, monito-
rujące i kontrolujące, Czujniki do monitorowania ruchów fi-
zycznych, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urzą-
dzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, Urządze-
nia wideo do monitorowania niemowląt, Urządzenia i przy-
rządy do sprawdzania [nadzorowania], Urządzenia i przyrzą-
dy do ratownictwa, Monitory wyświetlające, Słuchowe 
urządzenia monitorujące, Telewizyjne urządzenia monitoru-
jące, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Termome-

try domowe, Termometry elektroniczne, inne niż do celów 
medycznych, Termometry rtęciowe [inne niż do celów me-
dycznych], Termometry nie do celów medycznych, Termo-
metry na podczerwień nie do celów medycznych, Termo-
metry, Wagi dla niemowląt, 35 Organizowanie i prowadze-
nie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji 
online dla osób trzecich, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
zabawek, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie za-
mówień online, Działalność gospodarcza (Doradztwo w za-
kresie zarządzania -), Zarządzanie programami lojalnościo-
wymi, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, Organizacja targów handlowych, Or-
ganizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Or-
ganizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wy-
staw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowa-
nie i prowadzenie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Orga-
nizowanie pokazów handlowych, Organizowanie imprez 
w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie poka-
zów w celach handlowych, Organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy [do celów promocyj-
nych/reklamowych], Prowadzenie pokazów handlowych, 
Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Pro-
wadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, 
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych 
i reklamowych, Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych 
targów handlowych online, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, Pokazy towarów i usług za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak 
zwanych telezakupów i zakupów domowych, Prezentacje 
towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Przygotowywa-
nie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach rekla-
mowych, Przygotowywanie wystaw do celów działalności 
gospodarczej, Elektroniczne publikowanie druków w celach 
reklamowych, Organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Promowa-
nie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprze-
daży przy użyciu mediów audiowizualnych, Publikowanie 
materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunika-
cyjne, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama 
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama po-
przez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób 
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rekla-
ma za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefo-
nii komórkowej, Reklamy online, Usługi promocyjno-marke-
tingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe online, Usługi reklamowe obejmują-
ce promowanie działań zwiększających świadomość społe-
czeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii 
zdrowotnych, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi w zakresie prezentacji przed-
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siębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem środków audiowizualnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez reklamowych, 41 Usługi szkoleniowe z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne w zakre-
sie pierwszej pomocy, Przygotowanie zawodowe w zakresie 
pierwszej pomocy, Edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Publika-
cja książek i czasopism elektronicznych online (nie do po-
brania), Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Udostępnianie informacji online związanych z mediami au-
diowizualnymi, Udostępnianie obrazów online nie do po-
brania, Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnia-
nie publikacji online [nie do pobrania], Udzielanie informacji 
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związa-
nych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony in-
ternetowej online, Udzielanie informacji związanych z wy-
chowaniem fizycznym za pośrednictwem strony interneto-
wej online, Usługi w zakresie publikowania online, Zapew-
nianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozryw-
kowe, edukacyjne i instruktażowe, Publikowania broszur, 
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie dru-
ków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków, rów-
nież w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie 
książek edukacyjnych, Publikowanie książek instruktażo-
wych, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edu-
kacyjnych, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Usługi w zakresie publika-
cji książek, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące 
się do służby zdrowia, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, 
Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Do-
starczanie informacji dotyczących książek, Informacje o re-
kreacji, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja webinariów, Organizowanie festynów 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Pokazy filmowe, Udostęp-
nianie aktualności związanymi ze sportem, Udostępnianie 
mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, 
Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi prezentacji audiowizu-
alnych do celów edukacyjnych, Usługi rekreacyjne, Organi-
zowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, 
Edukacja, Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja doro-
słych, Nauczanie w zakresie zdrowia, Świadczenie usług 
edukacyjnych w zakresie zdrowia, Nauczanie i szkolenia, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkole-

nia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia dla 
rodziców, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia sportowe, Szkolenia 
w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń 
medycznych i ich leczenia, Szkolenia w zakresie obchodze-
nia się z jedzeniem, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkole-
nia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia z prezentacji 
żywności, Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na drodze, 
Szkolenia żeglarskie, Usługi szkolenia nianiek, 44 Dostarcza-
nie informacji dotyczących zdrowia, Usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Usługi informacyjne w zakresie 
opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie ży-
wienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie 
informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Konsultacje z dziedziny ży-
wienia, Planowanie rodziny, Udostępnianie informacji na te-
mat karmienia piersią, Udzielanie informacji zdrowotnej, 
Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Udziela-
nie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze w za-
kresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi 
doradcze związane z dietą, Pomoc medyczna, Pomoc me-
dyczna w nagłych wypadkach, Zabiegi pielęgnacji urody, 
Ochrona zdrowia.

(210) 526912 (220) 2021 03 30
(731) GANDHI ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Moje CURRY

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(210) 526955 (220) 2021 04 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) RESBUD
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne.

(210) 526956 (220) 2021 04 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) SPIVENTA
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne.
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(210) 526958 (220) 2021 04 01
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakroczym

(540) (znak słowny)
(540) BEFODUO
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty witaminowe i mineralne, Leki dla ludzi, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne.

(210) 527059 (220) 2021 03 29
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matosoft
(510), (511) 5 Podkłady podgipsowe.

(210) 527064 (220) 2021 03 29
(731) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Elektroterapeutyczne przyrządy do kuracji 
ujędrniających, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała.

(210) 527066 (220) 2021 03 29
(731) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wonder Shape by KLINIKA LA PERLA

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Elektroterapeutyczne przyrządy do kuracji 
ujędrniających, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała.

(210) 527074 (220) 2021 03 31
(731) MATUCH WIESŁAW, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SYSTEM MIŁOŚCI
(510), (511) 3 Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Mydło 
do kąpieli, Aromaty, Balsamy do ciała, Aromatyczne olejki 
do kąpieli, Aromatyczne olejki eteryczne, Balsamy oczysz-
czające, Bazy do perfum kwiatowych, Drewno zapachowe, 
Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Mydła, Mydła 
do użytku domowego, Mydła do użytku osobistego, Nie-
lecznicze sole do kąpieli, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała 
i twarzy, 14 Biżuteria, Akcesoria do biżuterii, Amulety, Biżute-
ria damska, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria wyroby jubilerskie, 
Biżuteria osobista, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z metali nieszlachetnych, Bransoletki charytatywne, Bran-

soletki na kostkę, Bransolety, Breloczki do kluczy, Breloczki 
do klucz jako biżuteria, Krzyżyki, Łańcuszki, Paciorki do me-
dytacji, Pierścionki, Pierścienie (ozdoby), Pudełka na biżuterię, 
Różańce, Srebro i jego stopy, Sygnety, Wisiorki, Złoto i jego 
stopy, 16 Obrazy artystyczne, Akwarele, Obrazy i zdjęcia, 
Oprawki na zdjęcia i obrazy, Reprodukcje graficzne, Repro-
dukcje fotograficzne, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, 
Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Naklejki, Naklejki na sa-
mochody, 21 Pojemniki na kwiaty, Miski na kwiaty, 25 Ak-
cesoria na szyję, Apaszki, Bandany, Bluzy sportowe, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Chustki na gło-
wę, Chusty, Czapki baseballowe, Czapki dziane, Czapki bez 
daszków, Czapki sportowe, Fartuchy, Koszule, Kurtki, Koszulki 
polo, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Obu-
wie, Odzież, Odzież lniana, T-shirty z krótkim rękawem, Togi, 
Tuniki, Spodnie, 30 Miód, Kawa, Miód naturalny, 31 Kwiaty, 
Żywe kwiaty, 33 Miód pitny.

(210) 527132 (220) 2021 03 30
(731) PANGTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXCLUSIVE DSIGN CLASSIC CLOTHIING. NO.1 CLASSIC 

THE NEW FASHION AND NEW FEELING ONE BRAND 
ONE LIFE ONE PRICE. K.K.Q JEANS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, odzież sportowa, obuwie 
sportowe.

(210) 527138 (220) 2021 03 30
(731) BUDOWLANE CENTRUM DYSTRYBUCJI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Zielona Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bcd

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, drobne wyro-
by żelazne, druty, rury, konstrukcje metalowe, wyroby ślusar-
skie, 12 Urządzenia do poruszania się na lądzie, wózki, pod-
nośniki, /dźwigi/, silniki do pojazdów, części składowe do po-
jazdów, 19 Materiały budowlane niemetalowe, asfalt, smoła, 
bitumy, szkło budowlane, klepka, terakota, glazura, cement, 
wapno, gips, cegła, drzwi, okna, futryny, betonowe elementy 
budowlane, konstrukcje niemetalowe, pokrycia dachów, ryn-
ny, schody, stropy żaluzje, półfabrykaty drewniane, dźwigary 
i płyty, 37 Usługi serwisowe w zakresie maszyn i urządzeń 
budowlanych, 39 Transport samochodowy, magazynowa-
nie, załadunek i rozładunek towarów.

(210) 527141 (220) 2021 03 30
(731) KÜHN-MIERZEJEWSKA BRYGIDA, Brwinów
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONONO love

(531) 27.05.01, 29.01.14, 18.05.06
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne I substytuty wyrobów 
tekstylnych, Mata do spania na łóżko dla niemowląt, Mata 
wodoodporna na łóżko, Pościel dla niemowląt I dzieci, Mata 
do spania dla dzieci, 25 Odzież niemowlęca, Odzież dziecię-
ca, Odzież damska, męska i dziecięca, Odzież przeciwdesz-
czowa dla niemowląt i dzieci, Odzież wodoodporna dla 
niemowląt i dzieci, Obuwie niemowląt i dzieci, Wyprawki dla 
niemowląt, Skarpetki dla niemowlę i małych dzieci, Bielizna 
dla niemowląt i małych dzieci.

(210) 527149 (220) 2021 03 31
(731) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOZ PRODUCT dentitiBaby

(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki do mycia zębów, 5 Preparaty ułatwiają-
ce ząbkowanie, preparaty uśmierzające ból.

(210) 527239 (220) 2021 04 08
(731) BUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 6 Artykuły metalowe do użytku w budownic-
twie, Drobne wyroby metalowe, Konstrukcje metalowe, Kon-
strukcje przenośne metalowe, Kształtowniki metalowe, Kon-
strukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], Ma-
teriały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe dla bu-
downictwa, Metalowe materiały budowlane, Metalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe 
pręty wzmacniające, Metalowe pręty zbrojeniowe, Metalowe 
pręty rozciągane do użytku w budownictwie, Metalowe rury 
odprowadzające do instalacji budowlanych, 11 Aparaty 

i urządzenia chłodnicze, Centralne urządzenia klimatyzacyj-
ne, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia wen-
tylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje i urzą-
dzenia do suszenia, Domowe urządzenia do ogrzewania, 
Elektryczne urządzenia chłodzące do pomieszczeń [do użyt-
ku domowego], Elektryczne urządzenia suszące do celów 
domowych, Gazowe urządzenia do ogrzewania pomiesz-
czeń, Instalacje i urządzenia grzewcze, Urządzenia chłodni-
cze, Urządzenia centralnego ogrzewania, Urządzenia do ce-
lów sanitarnych, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urzą-
dzenia do cyrkulacji powietrza, Urządzenia do ogrzewania, 
Urządzenia do wentylacji, Urządzenia grzewcze, Urządzenia 
i instalacje chłodnicze, Urządzenia i instalacje do suszenia, 
Urządzenia i instalacje do wentylacji, Urządzenia i instalacje 
grzewcze, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
klimatyzacyjne, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia wen-
tylacyjne, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura 
wodno-kanalizacyjna, 17 Izolacja do celów budowlanych, 
Izolacyjne masy uszczelniające, Izolacyjne (Materiały -), Mate-
riały izolacyjne, Materiały izolacyjne do dachów, Artykuły 
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 19 Budowlane (Kon-
strukcje -) niemetalowe, Części budowlane (Niemetalowe -), 
Dachowe (Pokrycia -) niemetalowe, Dachy (Niemetalowe 
konstrukcje pokryć -), Materiały budowlane i konstrukcyjne 
niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, Niemeta-
lowe materiały budowlane do pokrywania dachu, Niemeta-
lowe materiały na pokrycia dachowe, Niemetalowe pokrycia 
dachowe, Niemetalowe materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne, Materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, mi-
nerałów i betonu, Materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Elementy kon-
strukcyjne z tworzyw sztucznych, Elementy budowlane pre-
fabrykowane (Niemetalowe -), Filc do pokrywania dachów, 
Filcowe pokrycia dachowe, Materiały budowlane z materia-
łów z tworzyw sztucznych, Materiały do pokrywania dachu, 
Mieszanki do obrzutek tynkowych do użytku w budownic-
twie, Papa dachowa, Tynk, Bitumiczne powłoki dachowe, 
Mieszanki na bazie bitumu do celów budowlanych, Powłoki 
bitumiczne do użytku w budownictwie, 35 Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradz-
two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Or-
ganizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie 
prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie za-
sobami ludzkimi, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania 
rynku do celów reklamowych, Badania rynku i badania mar-
ketingowe, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i marketingu, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Kampa-
nie marketingowe, Obsługa marketingowa obrotu nierucho-
mościami, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Organizowanie targów i wystaw, Przygotowywanie 
kampanii reklamowych, Reklama, Reklamowanie nierucho-
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mości mieszkaniowych i komercyjnych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Badania opinii publicznej, Infor-
macje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące orga-
nizacji wspólnych przedsięwzięć, Wynajmowanie po-
wierzchni na cele reklamowe, Usługi agencji eksportowo-im-
portowych, Księgowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące orga-
nizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
w celu budowy lub przygotowania obiektów budowlanych, 
Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące po-
mocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomo-
ściami, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów 
budowlanych, wyposażenia oraz elementów instalacji bu-
dynkowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie materia-
łów budowlanych, Usługi handlu hurtowego w zakresie ma-
teriałów budowlanych, 36 Zarządzanie powiernicze, Zarzą-
dzanie powiernicze inwestycjami, Zarządzanie powiernicze 
nieruchomościami, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Za-
rządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, Zarządzanie finan-
sowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe projekta-
mi budowlanymi, Doradztwo finansowe dotyczące inwesty-
cji, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi 
w zakresie zarządzania inwestycjami, Wynajem nieruchomo-
ści i majątku, Administrowanie nieruchomościami, Admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nierucho-
mości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finansowanie 
inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów dewelo-
perskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierża-
wy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywa-
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie fi-
nansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowa-
nie finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakresie 
nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finanso-
wych w nieruchomościach, Powiernictwo nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi finansowania, Finansowanie pro-
jektów budowlanych, Powiernictwo, Udzielanie pożyczek, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomo-
ści [tylko nieruchomości], Wynajem budynków, Wynajem 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w umowach kredytowych, Usługi organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie lub przygotowaniu obiektów bu-
dowlanych, Pośrednictwo kupna, sprzedaży i najmu obiek-
tów budowlanych, Doradztwo w zarządzaniu i administro-
waniu obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa mieszkań, 37 Zarządzanie 
projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie 
projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja dotyczące instalacji elektrycznych, sanitarnych 
i innych instalacji w obiektach budowlanych, a także samych 
obiektów budowlanych, Budowa biur, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, Budowa domów, Budowa infrastruktury, Budowa in-
stalacji wodociągowych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa rurociągów, Budow-
nictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Informacja bu-
dowlana, Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa bu-
dynków, Nadzór budowlany, Przygotowanie terenu [budow-
nictwo], Przygotowywanie terenu pod budowę, Rozbiórka 
budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi bu-

dowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie 
budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji 
budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa budynków, 
Konserwacja dróg, Konserwacja dachów, Konserwacja i na-
prawy budynków, Konserwacja nieruchomości, Sprzątanie 
placów budowy, Konserwacja i naprawa wyposażenia bu-
dynków, Konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, Kon-
serwacja instalacji przemysłowych, Naprawa budynków, Za-
bezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, Montaż in-
stalacji na placach budowy, Montaż instalacji kanalizacyj-
nych, gazowych i wodociągowych, Zastępstwo inwestycyj-
ne, 39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Przewóz towa-
rów, Przewożenie, Przeprowadzki rzeczy osobistych, Prze-
prowadzki sprzętu biurowego, Parkowanie pojazdów, Udo-
stępnianie garaży, Udostępnianie miejsc parkingowych, 
Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem 
samochodów, Usługi parkingowe, Wynajem garaży i miejsc 
parkingowych, Wynajmowanie miejsc do magazynowania, 
Usługi w zakresie parkowania pojazdów, Wynajem miejsc 
magazynowych, Wynajem pojazdów, Wynajem przestrzeni 
magazynowej, Wynajem samochodów, 41 Organizacja im-
prez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Nauczanie i szkolenia, Organizacja webi-
nariów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w ce-
lach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowa-
nie konkursów, Organizacja i przeprowadzanie kursów edu-
kacyjnych, Prowadzenie kursów, Organizacja i przeprowa-
dzanie imprez szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], 42 Sporządzanie programów, 
ekspertyz, analiz, ocen, opinii, konsultacji, badań, studiów 
i raportów dotyczących budownictwa, projektowania tech-
nicznego i doradztwa w dziedzinie budownictwa, Usługi 
projektowe w budownictwie, projektowanie architektonicz-
ne i urbanistyczne, prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
budownictwa, architektury i urbanistyki, 45 Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi prawne.

(210) 527795 (220) 2021 04 21
(731) GUMIŃSKI MIKOŁAJ ZOOPERS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zoopers

(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, 21 Artykuły dla zwierząt takie jak - grzebienie dla zwie-
rząt, 31 Karma dla psów, Karma dla ptaków, Karma dla kotów, 
Karma dla gryzoni, Karma dla zwierząt domowych, Karmy 
i pasze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty 
ogrodnicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Ściółka dla zwie-
rząt, Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybo-
rami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt.

(210) 528089 (220) 2021 04 26
(731) GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy face

(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi 
w zakresie informacji handlowej, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe.

(210) 528124 (220) 2021 04 27
(731) SWOROWSKI ADAM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 528287 (220) 2021 04 30
(731) OGÓREK JAROSŁAW LABFARMA, Tomaszowice
(540) (znak słowny)
(540) MMV MOJA MARKA VET
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty me-
dyczne i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.

(210) 528301 (220) 2021 04 29
(731) ÇALIŞKAN EKREM, Łoziska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAŞAK KIDS CLUB

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Sprze-
daż towarów zawartych w klasie 25: odzież, obuwie, nakry-
cia głowy.

(210) 528790 (220) 2021 05 13
 (310) 90538970 (320) 2021 02 22 (330) US
(731) Align Technology, Inc., San Jose, US
(540) (znak słowny)
(540) INVISALIGN
(510), (511) 3 towary z  pierwszeństwem od  dnia 
22.02.2021 nr 90538970 US Pasty do zębów, wybielacze ko-
smetyczne, Płyny do płukania ust i płukanki do ust, Produkty 

miętowe do odświeżania oddechu, Płyny do płukania zębów 
przeciw próchnicy, Żel przeciwbólowy do zębów i dziąseł, 
Preparaty do higieny jamy ustnej, Preparaty do czyszcze-
nia protez, ochraniaczy na usta, klamer ortodontycznych, 
aparatów na zęby i innych aparatów ortodontycznych, Roz-
twory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych 
urządzeń do sterylizacji, Roztwory czyszczące do użytku 
w dentystycznych i ortodontycznych urządzeniach do de-
zynfekcji, Zestawy do czyszczenia aparatów dentystycz-
nych i ortodontycznych składające się ze szczoteczki, środka 
do czyszczenia zębów, nici dentystycznej i roztworu czysz-
czącego, 5 towary z pierwszeństwem od dnia 22.02.2021 
nr  90538970 US Medyczne żele fluorowe do stosowania 
miejscowego do zębów, Preparaty do powlekania zębów 
przeciw próchnicy zawierające fluor, Leczniczy spray doust-
ny, Środki dezynfekujące, sanitarne preparaty do sterylizacji, 
Sanitarne preparaty dezynfekujące do czyszczenia aparatów 
dentystycznych, 5 towary bez pierwszeństwa: Lecznicze 
preparaty dentystyczne przeciw próchnicy, 9 towary bez 
pierwszeństwa: Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do obrazowania cyfrowego wykorzystywane 
do zobra-zowania ruchu zębów i proponowanych planów 
leczenia, Oprogramowanie komputerowe używane w sto-
-matologii odtwórczej, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia indywidualnie dostosowanych sposobów 
leczenia ortodontycznego, Oprogramowanie komputero-
we używane do udostępniania, śledzenia i modyfikowania 
proponowanych sposobów leczenia ortodontycznego oraz 
danych pacjentów i informacji z nimi związanych, Oprogra-
mowanie komputerowe dla dentystów do oceny uzębienia 
pacjenta i planowania leczenia ortodontycznego, Opro-
gramowanie do modelowania wspomaganego kompute-
rowo do użytku w stomatologii i ortodoncji do tworzenia 
trójwymiarowych komputerowych obrazów uzębienia 
pacjenta, Komputerowe stacje robocze do przetwarzania 
i wyświetlania zgromadzonych obrazów medycznych i den-
tystycznych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania danych 
oraz transmisji dźwięku i obrazu do odtwarzania zabiegów 
dentystycznych i ortodontycznych, 10 towary z pierwszeń-
stwem od  dnia 22.02.2021 nr  90538970 US Ochraniacze 
dentystyczne, Dentystyczne szyny zgryzowe chroniące 
przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe tace do miejsco-
wego stosowania leków dentystycznych, Przyrządy do żucia 
i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, łagodzenia 
napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osadzaniu apa-
ratów ortodontycznych, Skrobaczki do języka, Narzędzia 
do usuwania protez, ochraniaczy jamy ustnej (dentystycz-
nych), klamer ortodontycznych, zdejmowanych aparatów 
ortodontycznych i innych aparatów ortodontycznych 10 
towary bez pierwszeństwa: Aparatura i instrumenty chi-
rurgiczne, medyczne i dentystyczne do użytku w dziedzinie 
stomatologii i ortodoncji, Aparatura i instrumenty denty-
styczne, Aparaty i instrumenty ortodontyczne, Urzą-dzenia 
i przyrządy do użytku w stomatologii odtwórczej, Urządze-
nia ortodontyczne, Aparaty ortodontyczne do użytku w pro-
stowaniu zębów, Ochraniacze zębów do celów dentystycz-
nych, Lusterka dentystyczne, Zestawy sztucznych zębów, 
Wiertła dentystyczne, Zaczepy dentystyczne, przęsła i pro-
tezy, Przyrządy i aparatura do użytku w zakładaniu protez 
dentystycznych, Specjalne pojemniki do przechowywania, 
czyszczenia i transportu aparatów ortodontycznych, Kamery 
skanujące do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, 
Kamery skanujące do wykonywania obrazów medycznych 
i dentystycznych, Skanery wewnątrzustne używane do me-
dycznego i dentystycznego wykonywania, przechowywa-
nia, wyszukiwania i transmisji obrazów cyfrowych za pośred-
nictwem mediów telekomunikacyjnych, Ultradźwiękowe 
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przyrządy diagnostyczne do użytku w dziedzinie stoma-
tologii i ortodoncji, 11 towary z pierwszeństwem od dnia 
22.02.2021 nr  90538970 US Stomatologiczne urządzenia 
do ultradźwiękowej sterylizacji, Sterylizator ultradźwiękowy 
do aparatów dentystycznych i ortodontycznych, Urządzenia 
do odkażania za pomocą światła UV do odkażania aparatów 
dentystycznych i ortodontycznych, 21 towary z pierwszeń-
stwem od  dnia 22.02.2021 nr  90538970 US Szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do protez, szczoteczki międzyzębo-
we, wymienne główki do szczoteczek do zębów, Produkty 
czyszczące międzyzębowe, nić dentystyczna, Wykałaczki 
dentystyczne, wykałaczki, Szczotki do czyszczenia języka, 
Zestawy do czyszczenia aparatów dentystycznych i orto-
dontycznych składające się ze szczoteczki, środka do czysz-
czenia zębów, nici dentystycznej i roztworu czyszczącego, 
40 usługi bez pierwszeństwa: Produkcja aparatów ortodon-
tycznych na zamówienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi 
techników dentystycznych, 41 usługi bez pierwszeństwa: 
Szkolenia z zakresu stomatologii i ortodoncji, Szkolenie z ob-
sługi aparatów ortodontycznych, Szkolenie w zakresie obsłu-
gi oprogramowania ortodontycznego, Szkolenie ortodon-
tów i lekarzy dentystów w zakresie korzystania z oprogramo-
wania do obrazowania cyfrowego i wewnątrzustnych kamer 
skanujących, Organizowanie i prowadzenie szkoleń, semina-
riów, konferencji, kursów instruktażowych, warsztatów, wy-
kładów i sympozjów, wszystko związane z technikami chirur-
gicznymi, medycznymi, dentystycznymi i ortodontycznymi, 
urządzeniami, urządzeniami i sprzętem medycznym, denty-
stycznym i ortodontycznym, 42 usługi bez pierwszeństwa: 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa-
nia komputerowego nie do pobrania używanego do two-
rzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia 
dentystycznego i ortodontycznego, Udostępnianie online, 
nie do pobrania, oprogramowania do obrazowania cyfrowe-
go używanego do przedstawiania ruchu zębów i propono-
wanych planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego online nie do pobrania do monitorowania 
leczenia pacjentów, Udostępnianie oprogramowania online 
nie do pobrania do użytku w świadczeniu usług stomatolo-
gicznych i usług ortodontycznych, Udostępnianie oprogra-
mowania nie do pobrania do modelowania wspomaganego 
komputerowo do użytku w stomatologii i ortodoncji w celu 
tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów 
uzębienia pacjenta, Projektowanie i wdrażanie systemów 
sprzętu i oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze dotyczące użytkowania sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne 
w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu kom-
puterowego i systemów oprogramowania na rzecz osób 
trzecich, 44 usługi bez pierwszeństwa: Usługi dentystycz-
ne, Usługi medyczne i ortodontyczne, Usługi i leczenie 
stomatologiczne, ortodontyczne, periodontologiczne, en-
dodontyczne i pedodontyczne, Projektowanie i tworzenie 
planów leczenia ortodontycznego dla pacjentów, Udzielanie 
informacji i porad dotyczących technik, materiałów i produk-
tów dentystycznych i ortodontycznych, Usługi konsultacyj-
ne w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie ortodoncji, endodoncji, pedodon-
cji, periodontologii i leczenia stomatologicznego odtwór-
czego, w tym świadczenie takich usług online przez Internet 
lub ekstranet

(210) 528828 (220) 2021 05 11
(731) LASOCKI MAXIMILIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Lasocki
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, torebki, port-
monetki, paski, parasole, aktówki, etui, wyroby ze skóry 
i z imitacji skóry, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego w sklepach stacjonarnych w zakresie 
odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, usługi handlu detalicz-
nego w sklepach on-line w zakresie odzieży, obuwia, wyro-
bów ze skóry, doradztwo w zakresie reklamy, usługi reklamo-
we i marketingowe, 42 tworzenie stron internetowych.

(210) 528830 (220) 2021 05 11
(731) LASOCKI MAXIMILIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Lasocki Design
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, torebki, port-
monetki, paski, parasole, aktówki, etui, wyroby ze skóry 
i z imitacji skóry, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego w sklepach stacjonarnych w zakresie 
odzieży, obuwia, wyrobów ze skóry, usługi handlu detalicz-
nego w sklepach on-line w zakresie odzieży, obuwia, wyro-
bów ze skóry, doradztwo w zakresie reklamy, usługi reklamo-
we i marketingowe, 42 Tworzenie stron internetowych.

(210) 528926 (220) 2021 05 13
(731) JACHIMOWICZ RAFAŁ, Gdynia; TORŁOP TOMASZ, 

Gdynia;  ŚLESZYŃSKA KAROLINA, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GŁODNY ZWIERZ CATERING DLA PSA I KOTA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 03.01.06, 03.01.08, 03.06.03, 
26.01.21

(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla 
zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Obroże przeciw-
pasożytnicze dla zwierząt, 18 Obroże dla zwierząt, Okrycia 
dla zwierząt, 20 Posłania dla zwierząt domowych, 21 Kuwety 
dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, au-
tomatyczne, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, 
Rękawice do pielęgnacji zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt 
domowych, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Po-
karm dla zwierząt domowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529278 (220) 2021 05 21
(731) KAWALEC JAN, Kraków;
KSIĄŻEK JERZY, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DOPIJ DOBIJ GO!

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.15.24, 02.09.14, 
01.15.15

(510), (511) 32 Woda mineralna.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529288 (220) 2021 05 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) BORYCKA
(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, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, 
Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, 
Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodar-
czej, 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 in-
nych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom do-
godny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez 
internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, do-
datkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceu-
tycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mię-
snej: bekon, chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, 
kiełbasy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kisz-
ka, mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawie-
rające tłuszcz do kanapek, podroby mięsne i z krwi, produkty 
gotowe na bazie mięsa, produkty gotowe na bazie wędlin, 
produkty mięsopodobne, przetwory z mięsa włączając wy-
roby z drobiu i królików, raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, 
szynka, tłuszcze jadalne, wątroba, wędliny, wieprzowina, wy-
roby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, .

(210) 529385 (220) 2021 05 24
(731) PERFECT MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITE MODA

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 529454 (220) 2021 05 27
(731) WHISKY RUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań; DUDEK PAWEŁ, 
Opalewo

(540) (znak słowny)
(540) RUDA MAŁPA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529462 (220) 2021 05 26
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(554) (znak przestrzenny)
(540) CEDROB przygotuj jak lubisz OTWÓRZ / ZAMKNIJ 

PRODUKT POLSKI NA GRILU W PIEKARNIKU NA 
PATELNI ZJEDZ JAK LUBISZ SZYBKO WYGODNIE 
SMACZNIE WYŁĄCZNIE POLSKI KURCZAK! 
PRZYGOTUJ JAK LUBISZ WYSTARCZY CHWILA 
A MIĘSO BĘDZIE IDEALNE! RUMIANY I CHRUPIĄCY 
ELEMENT OBIADU! SZYBKO I WYGODNIE!

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.07.03, 02.07.19, 
08.05.10

(510), (511) 29 Tuszki drobiowe, Tusze wieprzowe, Tusze 
wołowe, Mięso drobiowe, Mięso wieprzowe, Mięso wołowe, 
Mięso z dziczyzny, Wędliny drobiowe, Wędliny wieprzowe, 
Wędliny wołowe, Wędliny z dziczyzny, Wyroby garmażeryjne 
z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego oraz z dzi-
czyzny, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, wieprzowe, 
wołowe, z dziczyzny, Buliony drobiowe, wieprzowe, wołowe, 
z dziczyzny, Jaja jadalne, Jaja w proszku, Przetwory jajczarskie 
- sałatki z jajek, Pasty jajeczne, Dziczyzna i przetwory z dzi-
czyzny, Mięso i jego przetwory, Wędliny, Przetwory mięsno - 
warzywne, Mrożonki mięsno - warzywne, Pasztety, Mrożonki 
drobiowe.

(210) 529647 (220) 2021 05 31
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipiny Stare
(540) (znak słowny)
(540) I feel good
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości 
i mrożone wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wy-
roby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, 
herbatniki, torty, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, 
czekoladki, praliny, batony, żelki, galaretki, gumy do żucia, 
suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze 
z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.

(210) 529759 (220) 2021 05 31
(731) DELTACOM SERVICE SPÓŁKA JAWNA TOMASZ 

SITKIEWICZ EWA SITKIEWICZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZENE zmień energię na ekologiczną

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przy-
łączenia, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji 
energii elektrycznej, 11 Urządzenia i instalacja do oświetla-
nia, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, 
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów 
sanitarnych, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne i na-
prawcze instalacji paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

(210) 529867 (220) 2021 06 04
(731) TAMARK SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno
(540) (znak słowny)
(540) TAMARK
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów 
przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półpro-
dukty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania 
gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, 
środki do ochrony nasion, preparaty z mikroelementami dla 
roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, środki do konser-
wacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stoso-
wane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne 
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, 
biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, 
preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, 
pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstra-
szające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do steryliza-
cji gleby, 7 Mechaniczne maszyny i narzędzia rolnicze oraz 
ogrodnicze, maszyny drukarskie i poligraficzne, maszyny dru-
karskie do składania czcionek, maszyny do fotoskładu, urzą-
dzenia i maszyny introligatorskie, maszyny do pakowania, 
urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, 9 Płyty 
fonograficzne, publikacje elektroniczne, dane na nośnikach 
optycznych, elektroniczne etykietki na towarach, hologra-
my, aparatura do przetwarzania danych, 31 Produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne, rośliny zbożowe, świeże owoce i warzy-
wa, nasiona, drzewa, rośliny i kwiaty naturalne, 35 Agencje 
importowo-eksportowe, usługi w zakresie sprzedaży hur-
towej i detalicznej towarów: produkty i półprodukty che-
miczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, 
produkty i półprodukty chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawoże-
nia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie 
oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty z mikro-
elementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty 
chemiczne stosowane w fotografice, Produkty farmaceu-
tyczne, medyczne i higieniczne, środki dezynfekcyjne, pro-
dukty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów me-
dycznych, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, 
pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, in-
sektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, 
preparaty do sterylizacji gleby, Maszyny i narzędzia rolnicze 
oraz ogrodnicze, maszyny drukarskie i poligraficzne, maszy-
ny drukarskie do składania czcionek, maszyny do fotoskładu, 

urządzenia i maszyny introligatorskie, maszyny do pakowa-
nia, urządzenia transportowe do załadunku i wyładunku, 
Płyty fonograficzne, publikacje elektroniczne, dane na no-
śnikach optycznych, elektroniczne etykietki na towarach, ho-
logramy, aparatura do przetwarzania danych, Produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne, rośliny zbożowe, świeże owoce i warzy-
wa, nasiona, drzewa, rośliny i kwiaty naturalne, Badanie rynku 
i opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, agencje reklamowe, rozpowszechnianie, dystrybucja 
i uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowych, wypożyczanie 
materiałów reklamowych, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, wypożyczanie ma-
szyn, urządzeń i wyposażenia biurowego, pozyskiwanie, sys-
tematyzacja i sortowanie informacji do komputerowych baz 
danych, przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie 
plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, 
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 39 Agen-
cje transportowe, maklerstwo transportowe, usługi w zakre-
sie transportu towarów, pakowanie towarów, magazynowa-
nie i składowanie towarów, załadunek i wyładunek towarów, 
wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wy-
pożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie 
magazynów, magazynowanie elektronicznych nośników 
danych lub dokumentów, dystrybucja i dostarczanie kore-
spondencji oraz innych przesyłek, 41 Usługi wydawnicze, pu-
blikacja książek i periodyków, publikacja elektroniczna on-li-
ne książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych  
on-line, produkcja nagrań dźwiękowych.

(210) 530003 (220) 2021 06 08
(731) KACZOR NORBERT, Milanówek; DZIENISZEWSKI 

TOMASZ, Warszawa; KACZOR KAMIL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN DELTA SHIPPING

(531) 29.01.12, 27.05.01, 18.01.14, 18.01.15
(510), (511) 39 Spedycja towarów i ładunków.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530025 (220) 2021 06 09
(731) OWOCOWE SMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATE MOC
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.11.02, 01.01.01
(510), (511) 30 Yerba mate, Napoje sporządzone z herbaty, 
32 Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Napoje owocowe, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe zawierające soki owocowe.

(210) 530632 (220) 2021 06 21
(731) ZNANY4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZNANY TRENER 4U

(531) 21.03.13, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akceleratory 
cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumula-
tory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, 
Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, 
Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do de-
stylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania 
temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura 
i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Apa-
raty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretar-
ki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Bate-
rie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki 
elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA, 
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie foto-
graficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje me-
teorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków 
klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujni-
ki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kre-
skowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze 
[odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody elek-
troluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne 

[urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki 
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolo-
wany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] tele-
graficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry 
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi 
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Ekrany 
fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tabli-
ce wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektro-
niczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikują-
ce dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elek-
tryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze, 
Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do tele-
fonów komórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, 
Grzechotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwie-
rzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przy-
woływania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, 
Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły 
do kompasów geodezyjnych, Igły gramofonowe, Inkubatory 
dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektryczne, Instalacje 
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysło-
wymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteligentne 
bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, 
Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy kompute-
rowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozru-
chowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalku-
latory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojaz-
dów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kulo-
odporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przezna-
czone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy 
dla cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inte-
ligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci do urzą-
dzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, 
Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Ka-
tody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mie-
rzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręcz-
ne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klu-
cze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wyda-
wania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, 
Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfi-
kacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magne-
tyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Kom-
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binezony ochronne dla lotników, Komory dekompresyjne, 
Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy 
pomiarowe], Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery 
cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne 
[podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kondensory 
optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory graficzne 
[urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kryształy gale-
nitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze [are-
ometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry [mle-
komierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błyskowe 
do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [fotografia], 
Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe [radio], 
Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do celów me-
dycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie ma-
giczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepko-
ściomierze, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obro-
tów, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], 
Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli 
pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów elek-
tronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrzą-
dy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyż-
ki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Ma-
gnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Manekiny do sy-
mulacji zderzeń, Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydak-
tyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia komputerowe], 
Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia 
do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, Mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, Megafony, Mem-
brany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metro-
nomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia roz-
miaru pierścionka lub obrączki, Miarki krawieckie, Miary, 
Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mi-
krofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikroto-
my, Miksery audio, Modele głowy do szkoleń dla fryzjerów 
[urządzenie dydaktyczne], Modemy, Monitory [programy 
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Naboje na tusz, nienapełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomunikacja], Na-
dajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termoczułe, 
nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotników, Na-
krycia głowy w postaci kasków ochronnych, Napędy dysków 
do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony reklamowe, 
Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Niwelato-
ry, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiek-
tywy [soczewki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] 
optyka, Obiektywy do selfie, Obiektywy powiększające, 
Obudowy głośników, Ochraniacze głowy do uprawiania 
sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze zębów do uprawia-
nia sportu, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizu-
alne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Odbiorniki radiotelegra-
ficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odgromniki, Od-
twarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt 
fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odważ-
niki, Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, 
Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczona do użycia w la-
boratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa galwaniczne, 

Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia zelektryfikowane, 
Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, 
Okulary inteligentne, Okulary ochronne do uprawiania spor-
tu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, 
Omomierze, Oporniki elektryczne [rezystory], Oprawki 
do okularów, Oprogramowanie gier komputerowych do po-
brania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 
Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, na-
grane lub do pobrania, Optyczne czytniki znaków, Optyczne 
nośniki danych, Organiczne diody elektroluminescencyjne 
[OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe dla strażaków, Osło-
ny do gniazdek elektrycznych, Osłony głowy, Osłony obiek-
tywów, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
przeciwodblaskowe, Osłony zabezpieczające przed iskrami, 
Osobiste urządzenia stereofoniczne, Owoskopy [prześwie-
tlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery 
radiowe, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, 
Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Par-
kometry, Paski do telefonów komórkowych, Pasy balastowe 
do nurkowania, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpie-
rania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Paszporty biome-
tryczne, Pedały wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku 
laboratoryjnego, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, 
Pipety laboratoryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planime-
try, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzycz-
ne do pobierania, Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty 
do akumulatorów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty 
kompaktowe [audio-wideo], Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, 
Podręczne słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kon-
taktowe, Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce 
do komputerów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do table-
tów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polary-
metry, Pomiarowe naczynia szklane, Pompy pożarnicze, 
Portfele elektroniczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli 
elektrycznych, Powłoki do identyfikacji przewodów elek-
trycznych, Poziomnice alkoholowe, Poziomnice rtęciowe, 
Półprzewodniki, Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, 
Procesory centralne, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, Projektory, Projek-
tory wideo, Prostowniki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], 
Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, 
Przełączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory [elektrycz-
ność], Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przepływo-
mierze, Przetworniki elektryczne, Przewodniki elektryczne, 
Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przezrocza [fo-
tografia], Przyciski do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, 
Przyłbice do spawania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy 
do mierzenia grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geode-
zyjnych, Przyrządy do pomiaru odległości, Przyrządy do po-
miaru poziomu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru pal-
ca, Przyrządy do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wyso-
kości, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na so-
bie, Przyrządy do wskazywania temperatury, Przyrządy 
do wyznaczania azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania 
materiałów, Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorolo-
giczne, Przyrządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, 
Przyrządy pomiarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysło-
ny [fotografia], Przyspieszeniomierze, Publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki 
odgałęźne [elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektrycz-
ność], Radary, Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodo-
we, Ramiona gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki 
do przezroczy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki la-
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serowe, Reduktory [elektryczność], Refraktometry, Refrakto-
ry, Regulatory napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości 
do gramofonów, Regulatory świateł scenicznych, Rejestrato-
ry przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respi-
ratory do filtrowania powietrza, Retorty, Rękawice azbesto-
we do ochrony przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, 
Rękawice dla nurków, Rękawice do ochrony przed promie-
niami rentgenowskimi do celów przemysłowych, Rękawice 
do ochrony przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kie-
runku wiatru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty 
do teleprezencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, 
Różdżki dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki 
z ustnikiem do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity 
do celów naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstan-
sy, Sferometry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki za-
bezpieczające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Ska-
nery [urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumu-
latorowe, Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki 
[zakładane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, 
Słuchawki telefoniczne, Smartfony, Soczewki do okularów, 
Soczewki korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Solomie-
rze, Sonary, Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektro-
grafy, Spektroskopy, Sprawdziany do pomiarów gwintów, 
Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze 
akustyczne, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania 
dla pojazdów elektrycznych, Stacje taśm magnetycznych dla 
komputerów, Stateczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Sta-
tywy do aparatów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki 
do retort, Stojaki przystosowane do laptopów, Stoliki mierni-
cze [przyrządy geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne, 
Subwoofery, Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotogra-
ficzne, Suwaki logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetl-
na lub mechaniczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowe, Sy-
mulatory ćwiczeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowa-
nia i kontroli pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdziel-
cze [elektryczność], Szalki Petriego, Szklane obudowy 
do akumulatorów, Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki 
do okularów, Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne 
do instrumentów optycznych, Światła błyskowe [sygnały 
świetlne], Światłowody, Tablety, Tablice połączeń, Tablice roz-
dzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], 
Tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace labo-
ratoryjne, Tachometry, Taksometry, Tarcze odblaskowe no-
szone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogo-
wym, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], Taśmy 
do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Telefoniczne 
urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, 
Telefony komórkowe, Telegrafy [urządzenia], Telepromptery 
[wyświetlacze tekstów], Teleskopy, Teodolity, Terminale 
do kart kredytowych, Termohigrometry, Termometry 
nie do celów medycznych, Termostaty do pojazdów, Tłumi-
ce, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Torby 
do noszenia komputerów, Totalizatory, Transformatory elek-
tryczne, Transformatory podwyższające napięcie, Transpon-
dery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunkowe, Triody, 
Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elektrycznych, 
Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], Układy scalo-
ne, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejo-
wego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia do analizy żywności, 
Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia do czyszczenia płyt 
fonograficznych, Urządzenia do destylacji do badań labora-
toryjnych, Urządzenia do detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do fakturowania, Urządzenia do fermentacji [urządzenia la-

boratoryjne], Urządzenia do fototelegrafii, Urządzenia 
do głosowania, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, 
Urządzenia do kontroli frankowania, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, Urzą-
dzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do monta-
żu filmów kinematograficznych, Urządzenia do nabłyszcza-
nia odbitek fotograficznych, Urządzenia do nauczania, Urzą-
dzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów me-
dycznych, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypadka-
mi, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego od-
dychania, Urządzenia do odmagnesowywania taśm magne-
tycznych, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia 
do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do pomiaru ciśnie-
nia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia], Urządze-
nia do powiększania [fotografia], Urządzenia do projekcji wir-
tualnych klawiatur, Urządzenia do przelewania, przepompo-
wania tlenu, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządze-
nia do regulowania kotłów, Urządzenia do rejestrowania 
czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia 
do rejestrowania odległości, Urządzenia do stereoskopii, 
Urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, Urządzenia 
do sygnalizacji morskiej, Urządzenia do światłokopii, Urzą-
dzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia do wymiany igieł 
gramofonowych, Urządzenia do wyważania, Urządzenia dy-
frakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elektrodynamiczne 
do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia elektrodyna-
miczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, Urządzenia 
heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwarzania pro-
mieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, Urządze-
nia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy do fizy-
ki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy 
do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geodezyjne, 
Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia i sprzęt dla ra-
townictwa, Urządzenia jonizujące nie do przetwarzania po-
wietrza czy wody, Urządzenia kadrujące do przezroczy foto-
graficznych, Urządzenia katodowe używane przy zabezpie-
czaniu przed korozją, Urządzenia kinematograficzne, Urzą-
dzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, Urządzenia moni-
torujące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia nawiga-
cyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia 
przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządzenia radiolo-
giczne do celów przemysłowych, Urządzenia systemu GPS, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telewizyjne, Urządzenia testujące, inne niż do celów me-
dycznych, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia zabezpiecza-
jące przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów 
medycznych, Urządzenia zdalnego sterowania, Wagi analizu-
jące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Wagi do listów, Wagi 
łazienkowe, Wagi pomostowe, Wagi precyzyjne, Walkie-tal-
kie, Wariometry, Węże gaśnicze, Wideofony, Wilgotnościo-
mierze, Wirówki laboratoryjne, Wizjery do drzwi [judasze], 
Wizjery fotograficzne, Woltomierze, Wskaźniki ciśnienia [reje-
stratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźniki 
elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki 
nachylenia [spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki 
prędkości, Wskaźniki strat elektrycznych, Wtyczki elektrycz-
ne, Wykrywacze [detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywa-
cze fałszywych monet, Wykrywacze przedmiotów metalo-
wych do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wyła-
dowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, 
Wyłączniki samoczynne, Wysokościomierze, Wyzwalacze 
migawki [fotografia], Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze, 
Wzmacniacze lampowe, Wzorniki [przyrządy pomiarowe], 
Zaciski do nosa dla nurków i pływaków, Zakraplacze do od-
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mierzania, inne niż do użytku medycznego lub domowego, 
Zamki elektryczne, Zatyczki do uszu do nurkowania, Zawory 
elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, Ze-
garki inteligentne, Zegary kontrolne [czasomierze rejestrują-
ce], Zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów 
punktowych, Zespoły przewodów elektrycznych do samo-
chodów, Zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Zestawy so-
czewek [wzierniki, okulary], Złącza do przewodów elektrycz-
nych, Złączki do przewodów [elektryczność], Zmieniacze 
automatyczne [jukebox] do komputerów, Znaczniki [stolar-
stwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe świecące lub mecha-
niczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawigacyjne świetlne, 
Znaki, świecące, 25 Alby, Antypoślizgowe akcesoria do obu-
wia, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa 
na szyję, Body [bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty nar-
ciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, 
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod 
prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, 
Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne krawaty], Fu-
tra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochrania-
cze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], 
Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkłada-
ne na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla rybaków, Kapelusze 
papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki koszul, Kąpie-
lówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kimona do karate, Koł-
nierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], 
Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Korki do bu-
tów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krót-
kimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wod-
nych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krót-
kim rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, 
Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Manipularze [litur-
gia], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mitry [na-
krycia głowy], Mufki [odzież], Mundury, Mycki, piuski, Nakry-
cia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona, Nauszni-
ki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie piłkar-
skie, Obuwie plażowe, Obuwie wykonane z drewna, Ociepla-
cze, Odzież, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież 
dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, 
Odzież haftowana, Odzież papierowa, Odzież z diodami 
elektroluminescencyjnymi LED, Odzież z imitacji skóry, 
Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzają-
ce, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Okry-
cia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski 
na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domo-
we, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączą-
ce podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Pasy do prze-
chowywania pieniędzy [odzież], Pasy elastyczne wyszczu-
plające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie, Pelisy, Pięty 
do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze ką-
pielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Pod-
koszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], 
Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Poń-
czochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajsto-
py, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, 
Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, Spódnice, 
Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na maskaradę, 
Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szel-
kach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szaliki, Szale, Szaliki, Sza-

liki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], Szkielety 
kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawa-
mi, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, Trykoty 
[ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony 
[odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby pończoszni-
cze, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo 
zawodowe, 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, Dubbing, Dystrybu-
cja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy edukacyjne dla użyt-
kowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu 
dronów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edu-
kacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja 
o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespon-
dencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Nagrywa-
nie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka gim-
nastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicznych, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organi-
zowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pi-
sanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie 
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria fil-
mowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypo-
życzanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie 
napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia fil-
mowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia 
herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłu-
maczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi arty-
stów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek ob-
jazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kali-
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grafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klu-
bów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów 
[wystawy], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, Usługi parków roz-
rywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów mu-
zyki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi repor-
terskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi tre-
nerskie, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi im-
prez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń 
do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmo-
wanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów sporto-
wych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie akwariów 
pokojowych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej 
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, Wy-
pożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, 
Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer wi-
deo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symulatorów szkole-
niowych, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zaba-
wek, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli 
rewiowych, Wyższe uczelnie [edukacja], Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych.

(210) 530883 (220) 2021 06 29
(731) KOZANKIEWICZ DAMIAN KOZNET, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Roksa.pl

(531) 02.03.05, 02.03.08, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje 
reklamowe, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe 
i telewizyjne agencje reklamowe, Agencje modelek, Usługi 
agencji modelek i modeli, Usługi modelek i modeli do celów 
reklamowych lub promocji sprzedaży, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Ogłoszenia drobne, Usługi ogłoszeniowe do ce-
lów reklamowych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Pro-
mocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Re-
klama, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej 
w Internecie, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czaso-
pismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, Wynajem przestrzeni 
reklamowej on-line, Organizowanie subskrypcji w zakresie pu-
blikacji online dla osób trzecich, Promocja online sieci kom-
puterowych i stron internetowych, Reklamy online, Usługi 

przetwarzania danych online, Usługi reklamowe i marketin-
gowe online, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby 
ogłoszeń o pracę, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Udostępnianie miejsca 
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Wy-
najem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 
Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz 
danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Zarządzanie 
bazami danych, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzysta-
nia w formie stron internetowych, 38 Usługi komputerowych 
tablic ogłoszeń, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem 
witryny internetowej, Przesyłanie informacji drogą online, 
Udostępnianie forów internetowych online, Udostępnianie 
pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogło-
szeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkow-
nikami komputerów, Usługi przesyłania wiadomości online, 
Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Udo-
stępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji przez 
sieci komputerowe, Udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, Zapewnianie dostępu do stron interne-
towych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi teleko-
munikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
internetowych, Zapewnianie dostępu do portali w Internecie, 
41 Usługi w zakresie tańca erotycznego, Rozrywka przez tele-
fon w postaci uprzednio nagranych wiadomości o zabarwie-
niu erotycznym, Usługi klubów nocnych, Usługi rozrywkowe 
świadczone w klubach nocnych, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Kaba-
rety i dyskoteki, Nocne kluby, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez telefon, Gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), 
Rozrywka on-line, 42 Zarządzanie stronami internetowymi 
na rzecz osób trzecich, Hosting mobilnych stron interneto-
wych, Hosting portali internetowych, Hosting rozrywkowych 
treści multimedialnych, Hosting stron internetowych, Admi-
nistracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, 
Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Pisanie 
i projektowanie oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
Tworzenie witryn internetowych.

(210) 530921 (220) 2021 06 29
(731) ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) City 2
(510), (511) 35 Reklama prasowa, Reklama radiowa, Reklama 
telewizyjna, Reklama billboardowa lub outdoorowa, Reklama 
za pośrednictwem Internetu, Produkcja filmów reklamowych, 
Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Przygotowywanie reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej, Tworzenie i uaktualnianie materiałów reklamo-
wych i sponsorowanych, Publikowanie, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, ulotek, prospektów, druków, Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Informacja handlowa, Informowanie o prowadzonej działalno-
ści gospodarczej, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Przegląd prasy, Usługi marketin-
gowe, Badania rynkowe w celach handlowych, reklamowych, 
marketingowych, Badania opinii publicznej, Badania dotyczą-
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ce działalności gospodarczej, Organizowanie badań handlo-
wych lub reklamowych we wszystkich środkach przekazu, 
Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie sprzedażą 
i bazą klientów, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych 
bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty i poczty 
elektronicznej w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzy-
mania istniejącej bazy klientów, 36 Administrowanie nieru-
chomościami, Agencje nieruchomości agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Dzierżawa wynajmowanie 
mieszkań, biur i pomieszczeń magazynowych, Zarządzanie 
majątkiem nieruchomym, 37 Budownictwo, Prowadzenie 
działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, Re-
alizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi pole-
gającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów miesz-
kalnych i niemieszkalnych, Usługi remontowe budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, Usługi wykoń-
czeniowe, Naprawy obiektów budowlanych, Roboty ziem-
ne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, Instalowanie drzwi i okien, Nadzór budowlany, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Rozbiórka budynków, Zabezpieczanie 
budynków przed wilgocią, Informacja budowlana, Izolowanie 
budynków, Tynkowanie.

(210) 530940 (220) 2021 06 29
(731) PBI ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBI Administracja

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09, 02.01.01, 16.03.17, 
07.01.25, 26.04.14, 26.04.16

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, w tym opro-
gramowanie do aplikacji internetowych w zakresie pośred-
nictwa w przewozie rzeczy i organizowania przewozu rze-
czy, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie dla 
urządzeń mobilnych, Oprogramowanie dla aplikacji interne-
towych i serwerów internetowych, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Platformy 
internetowe z aplikacją mobilną umożliwiającą wycenę i re-
alizację przeglądów oraz najem hal, 37 Świadczenie usług 
w zakresie napraw, remontów i obsługi maszyn i urządzeń 
będących przedmiotem działalności produkcyjnej, cało-
kształt usług budowlanych, nadzór budowlany, Usługi bu-
dowlane, Usługi remontowe, Przeglądy techniczne obiektów 
budowlanych, 39 Usługi magazynowe, Wynajmowanie ma-
gazynów, Wynajmowanie hal, Wynajem hal tymczasowych 
z pokryciem z PCV, blachy trapezowej oraz płyty warstwo-
wej, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Usługi 
przewozu rzeczy, Usługi przeprowadzek domowych, Organi-
zowanie transportu drogą lądową, Udzielanie informacji do-
tyczących przewozu rzeczy oraz usług przeprowadzkowych, 
a także rezerwacji tych usług za pośrednictwem oprogra-
mowania komputerowego, w tym aplikacji internetowych, 

Śledzenie i namierzanie przewożonych rzeczy za pośrednic-
twem oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji 
internetowych.

(210) 531075 (220) 2021 07 02
(731) MACHOWSKA MAGDALENA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKRA Z POLSKI Jam Jest www.iskrazpolski.com

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.11, 02.09.01, 25.01.05
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania opinii publicz-
nej, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dzie-
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekono-
miczne prognozy, Fotokopiowanie, Informacja o działalności 
gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie da-
nych do -), Komputerowe zarządzanie plikami, Obróbka tek-
stów, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów re-
klamowych, Reklama, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
Rozpowszechnianie reklam, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Usługi aukcyjne, Usługi relacji z mediami, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych.

(210) 531174 (220) 2021 07 05
(731) SZUBA ARKADIUSZ F.H.U. SZUBA, Piekielnik
(540) (znak słowny)
(540) CASANOVA
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej 
napojów alkoholowych, piwa i napojów bezalkoholowych, 
oraz sprzedaży detalicznej innych towarów spożywczych, 
41 Usługi prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, orga-
nizowanie i prowadzenie balów i zabaw tanecznych, oraz 
koncertów muzycznych i występów kabaretowych, usługi 
w zakresie karaoke, 43 Restauracje, pizzerie, kafeterie, kawiar-
nie, koktajl-bary, cukiernie lodziarnie, bary szybkiej obsługi, 
snack-bary, przygotowywanie dań na zamówienie, usługi 
barowe, wynajem urządzeń gastronomicznych, Prowadze-
nie pensjonatów hoteli, moteli, domów turystycznych.

(210) 531214 (220) 2021 07 07
(731) HABAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) HABAS
(510), (511) 19 Gotowe betonowe elementy budowlane, 
Zaprawy budowlane, 37 Budowa dróg, Budowa instalacji 
wodociągowych, Budowa domów, Wzmacnianie gruntu, 
Usługi budowlane, Budowa rurociągów, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nawadnianie 
gruntów, Usługi melioracyjne.



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2021

(210) 531235 (220) 2021 07 06
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pocztex

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Pojemniki metalowe [magazynowanie, trans-
port], Pojemniki metalowe do nadawania i odbioru przesy-
łek pocztwowych, Skrzynki na listy metalowe, 7 Urządzenia 
samoobsługowe przeznaczone do nadawania i odbioru 
przesyłek pocztowych, 9 Interaktywne terminale z ekra-
nami dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Elektroniczne 
tablice wyświetlające, Ekrany wideo, Serwery i urządzenia 
informatyczne, Serwery intranetowe, Oprogramowanie 
komputerowe, ochronna odzież robocza chroniąca przed 
wypadkami, Pliki graficzne do pobierania, Plandeki ochron-
ne, Taśmy magnetyczne, 12 Furgony, Nadwozia pojazdów, 
Nadwozia samochodowe, Pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elek-
tryczne, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Przyczepki 
rowerowe, Przyczepy do pojazdów do poruszania się drogą 
lądową, Samochody, Samochody autonomiczne, Ciągniki, 
Ciężarówki, Wózki przeładunkowe, Drony dostawcze, Wózki 
transportowe, 16 Folia do opakowywania, Folia do palety-
zacji, Formularze, Nalepki, Taśma zabezpieczająca do prze-
syłek, Etykiety z kartonu, Kartonowe kontenery do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, Koperty z kartonu, 
Materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, Pojemniki 
kartonowe, Pudełka kartonowe, Składane pudełka kartono-
we, Afisze, plakaty z kartonu, Banery wystawowe wykonane 
z kartonu, Transparenty z papieru, Drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, Drukowane zaproszenia kartonowe, 
Etykiety z papieru lub kartonu, Formularze, Kalendarze, 
Karty pocztowe, Koperty na listy, paczki, Notatniki, Papier 
listowy, Plakaty z kartonu, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Szyldy z kartonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub pa-
pieru, Tuby z tektury, Ulotki, Wystawowe kartonowe pudeł-
ka, 20 Pojemniki niemetalowe na przesyłki pocztowe i li-
sty, 25 Odzież, Fartuchy, Garnitury, Odzież robocza w tym: 
koszule, bluzki, marynarki, żakiety, spódnice, kamizelki, 
spodnie, kurtki, polary, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, 
Marketing ukierunkowany, Reklama, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, 38 Usługi w zakresie obsługi klientów 
przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie zapewnienia 
dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, Udostęp-
niania informacji z możliwością elektronicznego przyjmo-
wania i przekazywania informacji o przesyłkach i przeka-
zach pocztowych i pieniężnych, Przesyłanie wiadomości, 
Poczta elektroniczna, 39 Usługi kurierskie w zakresie prze-
syłek listowych, Usługi kurierskie w zakresie towarów, Usługi 
kurierskie w zakresie paczek, Dystrybucja korespondencji, 
Dystrybucja przesyłek pocztowych, Doręczanie paczek 
pocztowych, Dostarczanie przesyłek listowych, Transport, 
Transport samochodowy, Odbiór przesyłek z siedziby klien-
ta, Przewóz i doręczanie przesyłek, Informacja o składowa-
niu, Informacja o transporcie, Składowanie towarów, Usługi 
call center w zakresie informacji dotyczącej pakowania, do-
starczania i przechowywania, Dostawa towarów, Chronio-
ny transport przedmiotów wartościowych, Dostarczanie 
paczek, Pakowanie towarów.

(210) 531277 (220) 2021 07 07
(731) CECERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania dotyczące działal-
ności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 42 Badania 
naukowe.

(210) 531309 (220) 2021 07 08
(731) KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIZNES Z KLIMATEM KAPE.GOV.PL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.05, 26.01.14, 26.01.18, 02.09.14, 
02.09.15, 05.03.14

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie strategii 
w działalności gospodarczej, Doradztwo biznesowe, Do-
radztwo biznesowe w zakresie finansowania rozwoju, Usługi 
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, 
42 Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze dotyczące 
zużycia energii, Usługi doradcze związane z wydajnością 
energetyczną, Usługi doradcze dotyczące ochrony środowi-
ska, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie gene-
rowania energii alternatywnych, Doradztwo technologiczne 
w zakresie produkcji i używania energii, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie wydajności energetycznej w budynkach, 
Usługi doradcze w zakresie zanieczyszczenia środowiska, Au-
dyt energetyczny.

(210) 531415 (220) 2021 07 12
(731) SZARRAS EWA KETZA, Stawiguda
(540) (znak słowny)
(540) crazy legs
(510), (511) 25 Legginsy.
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(210) 531442 (220) 2021 07 12
(731) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VC VICTORIA CYMES SPORT GO! ACTIVE ISOTONIC 

DRINK ELECTROLYTES & VITAMINS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.17.01, 02.01.08, 24.15.01, 05.03.15, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 25.05.02

(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Witaminy, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje izotonicz-
ne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, Zaprawy 
do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napo-
jów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
35 Usługi sprzedaży towarów: suplementy diety, witaminy, 
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energe-
tyczne, napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, zapra-
wy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania na-
pojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami.

(210) 531514 (220) 2021 07 14
(731) STEPOWICZ ANNA, BIEŃKIEWICZ JAN NEO CLINIC 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEO CLINIC

(531) 27.05.01, 24.13.04, 24.15.01
(510), (511) 44 Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia 
ludzi, Badania medyczne, Badania medyczne w celach dia-
gnostycznych lub leczenia, Doradztwo medyczne w zakresie 
ciąży, Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Doradztwo w za-
kreisie leczenia farmakologicznego, Doradztwo w zakresie 
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifiko-
wany personel medyczny, Kliniki, Kliniki medyczne, Leczenie 
bezpłodności, Medyczne badania osób, Obrazowanie optycz-
ne do użytku w diagnostyce medycznej, Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Organizowanie le-
czenia medycznego, Pomoc medyczna, Poradnictwo me-
dyczne, Przeprowadzanie badań medycznych, Świadczenie 
pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Testy 
ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, Udostępnianie wsparcia medycznego przy 
monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medyczne-
mu, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji 
związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości 
i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi badań krwi, Usługi 
badań mammograficznych, Usługi badań medycznych zwią-
zane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań 
przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, Usługi ba-
dań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi gine-
kologiczne, Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne 

w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi 
klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie, Usługi poradnic-
twa medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, 
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych.

(210) 531540 (220) 2021 07 13
(731) ADAMIAK MAGDALENA, Jabłonna; KOPEĆ EWA, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mamy Z GŁOWY

(531) 27.05.01, 05.11.99, 26.01.01, 26.01.15, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne do celów higienicznych, Insektycydy, Środki 
do tępienia larw, Lecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, 
Środki do odstraszania owadów, Płyny farmaceutyczne, Pre-
paraty i substancje farmaceutyczne, Preparaty przeciwpa-
sożytnicze, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do zwalczania wszy, Środki do zwalczania wszy 
ludzkich, Leki do stosowania miejscowego w leczeniu i pro-
filaktyce wszawicy, Preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry 
głowy i włosów, Preparaty do usuwania wszy i ich jajeczek 
z włosów, Preparaty owadobójcze do celów higienicznych, 
44 Usługi usuwania wszy ludzkich, Kuracje do włosów zwią-
zane z problemem wszy ludzkich, Diagnozowanie problemu 
wszy ludzkich, Usługi lecznicze w zakresie weryfikacji wsza-
wicy, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie problemu wszy ludzkich, Udzielanie informa-
cji medycznych na temat wszy ludzkich, Usługi lecznicze 
dotyczące Usuwania wszy ludzkich, Terapia polegająca 
na przeprowadzaniu zabiegów usuwania wszy ludzkich, Za-
biegi terapeutyczne dla skóry głowy, Usługi w zakresie nauki 
o włosach i skórze głowy, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usuwaniem 
wszy ludzkich, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
produktów medycznych w zakresie wszy ludzkich, Usługi 
telemedyczne w zakresie diagnozy, zwalczania i profilaktyki 
wszawicy, Usługi porad internetowych w zakresie rozpozna-
wania wszawicy, Usługi salonów usuwania wszy ludzkich, 
Usługi wizyt domowych w zakresie usuwania wszy ludzkich, 
Usługi domowej opieki zdrowotnej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 531590 (220) 2021 07 15
(731) POPEK ŁUKASZ LUKASROLETY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) www.lukasrolety.pl
(510), (511) 11 Żaluzje do odbijania światła, Żaluzje do regu-
lacji światła, 20 Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Ro-
lety do okien, Rolety bambusowe, Rolety austriackie, Okna 
(Rolety wewnętrzne -), Okna [Rolety wewnętrzne -], Rolety 
do użytku wewnętrznego, Rolety listewkowe zaciemniają-
ce [wewnętrzne], Rolety materiałowe wewnętrzne, Rolety 
okienne, Rolety okienne [wewnętrzne], Rolety termoizolacyj-
ne, Rolety wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, Role-
ty wykonane z drewna [wewnętrzne], Rolety zaciemniające 
[listewkowe, wewnętrzne], Rolety zaciemniające [wewnętrz-
ne], 24 Moskitiery.
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(210) 531694 (220) 2021 07 16
(731) HoppyGo s.r.o., Holešovice, CZ
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 24.17.08, 26.11.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Platformy oprogramowania kom-
puterowego, nagrane lub do pobrania, Interfejsy kompute-
rowe, 39 Transport, Dostarczanie wiadomości, Rezerwacja 
transport, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich poprzez aplikację online, Wypożyczanie samocho-
dów wyścigowych, Wynajem samochodów, Udzielanie in-
formacji o wynajmowanych samochodach, Wypożyczanie 
pojazdów, Usługi transportu samochodami silnikowymi, 
Usługi carsharingu, Transport pasażerski, Udzielanie wskazó-
wek o trasie dojazdu do celów podróży.

(210) 531762 (220) 2021 07 19
(731) AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELNIK żywność i medycyna ekologiczna

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.08, 26.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Żywność i napoje dietetyczne, suplementy 
żywnościowe dla ludzi, suplementy żywnościowe przezna-
czone do uzupełniania codziennej diety lub przynoszenia 
korzyści dla zdrowia, zamienniki posiłków, tj.: odżywcze mie-
szanki do picia stosowane jako zamienniki posiłków, batony 
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające 
dodatki odżywcze, proszki jako zamienniki posiłków.

(210) 531837 (220) 2021 07 22
(731) ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Koszajec

(540) (znak słowny)
(540) PRIMO
(510), (511) 6 Szalunki do betonu metalowe, Belki z metali 
nieszlachetnych do systemów szalowania, Szkieletowe rusz-
towania metalowe.

(210) 531861 (220) 2021 07 22
(731) PLANET FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kalisz

(540) (znak słowny)
(540) CINAWAY
(510), (511) 30 Płatki śniadaniowe, Muesli, Chipsy kukury-
dziane, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane 
o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodo-
rostów, Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chrupki kukurydzia-
ne, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, 
Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe 
[przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki 
zbożowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ry-
żowe [senbei], Ciastka z prosa, Czipsy na bazie zbóż, Go-
towe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] ryż, Dania na bazie ryżu, Krakersy ryżowe, Kraker-
sy o smaku ziołowym, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy 
o smaku sera, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o sma-
ku mięsnym, Krakersy nadziewane serem, Krakersy krewet-
kowe, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, 
Przekąski na bazie zbóż, Precelki, Placki, Przekąski zbożowe 
o smaku sera, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przeką-
ski wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z mąki 
zbożowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wyko-
nane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sprosz-
kowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z muesli, 
Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, 
Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z kukurydzy, 
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski 
składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Wafle ry-
żowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Czekolado-
we wyroby cukiernicze nielecznicze, Orzechowe wyroby 
cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Orzeszki ziemne zato-
pione w karmelowym batoniku, Orzechy w polewie [wyro-
by cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na ba-
zie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze o smaku 
czekoladowym, Wyroby cukiernicze w polewie czekolado-
wej, Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa 
nienaturalna, Mąka, Preparaty zbożowe, Chleb, Wyroby 
cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze, Wyroby cukier-
nicze płynne, Lód, Sorbety [lody], Lody mleczne, Miód, 
Melasa, Syrop stołowy, Syrop smakowy, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy, Sosy [przyprawy], 
Przyprawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami po-
siłków, Ciasteczka cebulowe, Gotowe do spożycia solone 
przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciska-
nie, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], 
Kukurydza prażona [popcorn], Krakersy z preparatów zbo-
żowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski słone na bazie 
zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski składa-
jące się głównie z chleba, Przekąski przyrządzone z mąki 
ziemniaczanej, Popcorn smakowy, Senbei [ciastka ryżowe], 
Smażone ciastka ryżowe [topioki], Tacos [danie meksykań-
skie], Batony zbożowe i energetyczne, Ciasta, Wyroby cu-
kiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.
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(210) 531912 (220) 2021 07 21
(731) DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA., 

Funchal, PT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA RECEIVED

(531) 27.05.01, 29.01.14, 25.01.15, 24.03.01, 02.01.01, 05.13.25, 
01.01.04, 22.05.01

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

(210) 531991 (220) 2021 07 25
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) modamini

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, 
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna 
nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizyto-
we, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, gar-
nitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, 
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kap-
cie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, 
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podko-
szulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rę-
kawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, T-shirty, żakiety.

(210) 531994 (220) 2021 07 25
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N ZEOKIDS

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 25 Odzież, odzież dziecięca, odzież niemowlęca, 
obuwie, nakrycia głowy, kamizelki, bielizna osobista, bielizna 
nocna, odzież sportowa, dresy, buty sportowe, buty wizyto-
we, chusty, chustki, czapki, ubrania dżersejowe, trykotaże, gar-
nitury, kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kombinezony, 
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, kap-

cie, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, 
pantofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podko-
szulki, pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rę-
kawiczki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, 
szale, szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.

(210) 532035 (220) 2021 07 27
(731) OLEJNIK HONG GAM MINH-DUC, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) com VIET

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.05, 02.01.04, 02.01.11, 11.03.18
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi gastronomiczne.

(210) 532037 (220) 2021 07 27
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 21.01.14, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.11
(510), (511) 28 Puzzle, Gry planszowe, Gry elektroniczne, 
Karty do gry, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Maskotki, Figurki 
do zabawy, Układanki [puzzle], Puzzle [zabawki], Puzzle mo-
zaikowe, Gry, Gry - łamigłówki, Gry-łamigłówki logiczne, Gry 
memory [gry pamięciowe], Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Łamigłówki, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
Edukacyjne gry elektroniczne, Zabawki rozwojowe dla nie-
mowląt, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, 
Zabawki w postaci puzzli, Zabawki pluszowe, Modele [za-
bawki], Maty z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabaw-
kami dla niemowląt.

(210) 532038 (220) 2021 07 27
(731) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 21.01.14, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.12
(510), (511) 28 Puzzle, Gry planszowe, Gry elektroniczne, 
Karty do gry, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Maskotki, Figurki 
do zabawy, Układanki [puzzle], Puzzle [zabawki], Puzzle mo-
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zaikowe, Gry, Gry - łamigłówki, Gry-łamigłówki logiczne, Gry 
memory [gry pamięciowe], Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Łamigłówki, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, 
Edukacyjne gry elektroniczne, Zabawki rozwojowe dla nie-
mowląt, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, 
Zabawki w postaci puzzli, Zabawki pluszowe, Modele [za-
bawki], Maty z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabaw-
kami dla niemowląt.

(210) 532053 (220) 2021 07 26
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Gang swojaków
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, nawilżane chusteczki 
kosmetyczne, 5 Dietetyczna żywność, Żywność dla nie-
mowląt, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Wita-
miny i preparaty witaminowe, Musujące tabletki witami-
nowe, 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Nagrane 
media i media do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, 
Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Fil-
my animowane, Filmy wideo, 16 Papier i karton, Fotografie, 
Drukowane foldery informacyjne, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Afisze, Plakaty, Biuletyny, Bony towarowe, 
Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czasopi-
sma, Druki, Książki, Drukowane materiały edukacyjne, Dru-
kowane ulotki informacyjne, Gazety, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Karty, Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, 
Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, Naklejki, Nalep-
ki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, Publikacje 
reklamowe, Kredki do kolorowania, Pudelka kartonowe lub 
papierowe, Publikacje promocyjne, Książeczki do kolorowa-
nia, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Szyldy papierowe, 
Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, 
Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Re-
klamy drukowane, 24 Kołdry, Poszewki na poduszki, Ręczni-
ki, Bielizna pościelowa i koce, Kapy na łóżka, 28 Gry, Zabawki, 
Zabawki pluszowe, Maskotki, Zabawki edukacyjne, 29 Mięso 
i wędliny, Zupy i wywary, Ekstrakty mięsne, Przetworzone 
produkty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja ptasie 
i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze, Ryby, owoce morza i mię-
czaki, Pasty rybne i z owoców morza, Przetworzone owa-
dy i larwy, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Sałatki gotowe, Go-
towe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na ba-
zie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie mię-
sa, Desery owocowe, jogurtowe i mleczne, Mleko, nabiał 
i substytuty nabiału, produkty mleczne, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Produkty serowarskie, 30 Ryż, Kasze, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kapary, Kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, Mąka, Syropy i melasa, 
Ocet, sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, 
Pesto, Zboża, przekąski z produktów zbożowych, bato-
ny zbożowe i energetyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Czekolada, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Desery 
gotowe, Nugat, Chałwa, Wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, 
tarty i ciasteczka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, 
Dania na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, 
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki 
do jego przygotowywania: cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczy-
ny, Słodkie polewy i nadzienia, Ziarna przetworzone, skrobia 

i wyroby z tych towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
Świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, Rośliny, Grzyby, 
Słód i zboża nieprzetworzone, Siemię lniane, Sezam jadal-
ny, Świeże nasiona roślin strączkowych, 32 Napoje owoco-
we, Wody, Soki, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje 
bezalkoholowe, Preparaty do produkcji napojów, Syropy 
do napojów, Napoje na bazie orzechów i soi, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych 
promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej następujących towarów: kosmetyki dla dzieci, Na-
wilżane chusteczki kosmetyczne, Preparaty witaminowe, 
Musujące tabletki witaminowe, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Nagrane media i media do pobrania, Pobie-
ralne gry komputerowe, Książki dźwiękowe, Książki elektro-
niczne do pobrania, Filmy animowane, Filmy wideo, Papier 
i karton, Fotografie, Drukowane foldery informacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, Plakaty, Biuletyny, 
Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, Bro-
szury, Czasopisma, Druki, Książki, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Gazety, Kartonowe 
pudełka do pakowania, Karty, Karty upominkowe, Katalogi, 
Kupony, Książeczki kuponowe, Materiały drukowane, Na-
klejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty, Publikacje drukowane, 
Publikacje reklamowe, Kredki do kolorowania, Pudełka kar-
tonowe lub papierowe, Publikacje promocyjne, Książeczki 
do kolorowania, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, Szyldy 
papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru 
lub kartonu, Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Reklamy drukowane, Kołdry, Poszewki na podusz-
ki, Ręczniki, Bielizna pościelowa i koce, Kapy na łóżka, Gry, 
Zabawki, Zabawki pluszowe, Maskotki, Zabawki edukacyjne, 
Mięso i wędliny, Zupy i wywary, Ekstrakty mięsne, Przetwo-
rzone produkty mięsne, Pasty mięsne, pasztety, smalec, Jaja 
ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, Pasty rybne i z owoców morza, Przetworzone 
owady i larwy, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, Galaretki, dże-
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Sałatki gotowe, 
Gotowe dania z mięsa, Przekąski z owoców, Przekąski na ba-
zie ziemniaków, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski 
na bazie warzyw, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie 
mięsa, Desery owocowe, jogurtowe i mleczne, Mleko, na-
biał i substytuty nabiału, Produkty mleczne, Mleko kokoso-
we do celów kulinarnych, Produkty serowarskie, Ryż, Kasze, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kapary, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Mąka, Syropy i melasa, Ocet, 
sosy [przyprawy], sosy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Pesto, 
Zboża, przekąski z produktów zbożowych, batony zbożowe 
i energetyczne, Płatki śniadaniowe, owsianka i grjsik: cze-
kolada, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Desery gotowe, 
Nugat, Chałwa, Wypieki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Dania 
na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, Ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, Cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, drożdże i zaczyny, 
Słodkie polewy i nadzienia, Ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, Preparaty do pieczenia i drożdże, 
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Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
Świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła, Rośliny, Grzyby, 
Słód i zboża nieprzetworzone, Siemię lniane, Sezam jadal-
ny, Świeże nasiona roślin strączkowych, Napoje owocowe, 
Wody, Soki, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje 
bezalkoholowe, Preparaty do produkcji napojów, Syropy 
do napojów, Napoje na bazie orzechów i soi, 36 Emisja 
bonów wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, 
Wydawanie bonów wartościowych w związku z progra-
mami lojalnościowymi, 41 Organizowanie gier i konkursów, 
Prowadzenie konkursów w internecie, Udostępnianie gry 
komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci.

(210) 532139 (220) 2021 07 29
(731) POLAK MARTYNA, STANIEK ANDY POLAK, STANIEK 

MAPS SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Nielone
(510), (511) 29 Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substy-
tuty mięsa, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, Mięso i wyroby mięsne, Burge-
ry, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Burgery sojowe, Burge-
ry warzywne, Burgery z tofu, Produkty mięsne w formie bur-
gerów, 35 Usługi sprzedaży substytutów mięsa, Usługi sprze-
daży substytutów mięsa na bazie warzyw, Usługi sprzedaży 
przetworzonych owoców, grzybów, warzyw i nasion roślin 
strączkowych.

(210) 532189 (220) 2021 07 30
(731) LIFE + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) Life+
(510), (511) 10 Ortezy, Urządzenia medyczne wspierające 
równowagę i poruszanie się dla osób niepełnosprawnych, 
Aparaty do leczenia bezdechu, Pasy ortopedyczne, Bandaże 
i opaski elastyczne, Kołnierze ortopedyczne, Worki stomijne, 
Worki do zbiórki moczu, Cewniki, Obuwie ortopedyczne, 
Wkładki ortopedyczne, Ciśnieniomierze, Termometry lekar-
skie, Termometry do pomiaru gorączki, Inhalatory, Poduszki 
i materace ortopedyczne i przeciwodleżynowe, Przyrządy 
do masażu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej arty-
kułów medycznych i sprzętu do rehabilitacji.

(210) 532272 (220) 2021 07 30
(731) MICHNIEWSKI JAROSŁAW M&M CONSULTING, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZANIEWICZ MICHNIEWSKA

(531) 02.07.02, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeń-
stwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Rekla-
ma i usługi reklamowe, 41 Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, Produkcja pokazów rozrywkowych, 
rewiowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane z ochro-
ną środowiska, Nauczanie indywidualne, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Usługi klubowe 
[rozrywka lub nauczanie], Usługi rozrywkowe, Usługi trener-
skie, Produkcja pokazów rozrywkowych, rewiowych, Kursy 
w zakresie rozwoju osobistego, Nauka tańca, kursy tańca, 
pokazy tańca, Występy taneczne, przedstawienia muzyczne, 
turnieje muzyczne, 45 Udzielanie licencji osobom trzecim 
na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autor-
skich.

(210) 532281 (220) 2021 07 30
(731) EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHEMA HOUSE

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe ukierunkowane na pro-
mowanie działań zwiększających świadomość społeczeń-
stwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Rekla-
ma i usługi reklamowe, 41 Świadczenie usług edukacyjnych 
związanych z ekologią, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane 
z ochroną środowiska, Wystawianie spektakli na żywo, Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi w zakresie kom-
ponowania muzyki, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia te-
atralne [produkcja], Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów re-
klamowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Usługi rozrywkowe, 45 Udzie-
lanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własno-
ści przemysłowej i praw autorskich, Opieka nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców.

(210) 532318 (220) 2021 08 02
(731) KRASOŃ AGATA, KRASOŃ MARTA, KRASOŃ-BÓJKO 

EWA SPÓŁKA CYWILNA, Janówek Drugi
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAFLE LIZAĆ

(531) 02.09.08, 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 Lody mleczne, Lody wielosmakowe, Lody 
spożywcze, Lody włoskie, Lody owocowe, Lody zawierające 
czekoladę, Lody na patyku, Lody w proszku, Sorbety [wodne 
lody], 43 Lodziarnie.

(210) 532319 (220) 2021 08 02
(731) EFM SHOW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EFM SHOW

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Czapki (nakrycia głowy), 
38 Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, 41 Organizowanie zawodów sportowych, Organizacja 
gal sportów walki, Produkcja widowisk sportowych, Usługi 
klubów zdrowia, Prowadzenie treningów MMA (mieszane 
sztuki walki), Prowadzenie zespołu zawodników MMA (mie-
szane sztuki walki), Rozwijanie i propagowanie dyscypliny 
MMA (mieszane sztuki walki), Tworzenie programów rozryw-
kowych, Poprawa kondycji fizycznej.

(210) 532356 (220) 2021 08 03
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) TICARAN
(510), (511) 5 preparaty i produkty farmaceutyczne do za-
pobiegania udarowi mózgu, zawałowi serca i innym incy-
dentom mogącym wystąpić u osób z ostrym zespołem 
wieńcowym.

(210) 532369 (220) 2021 08 04
(731) HK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) rękoczyny cafe & bakery

(531) 08.01.03, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Chleb, Bułki, Bułeczki, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Cukierki, ba-
tony i guma do żucia, Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, prepara-
ty do pieczenia i drożdże, Batony zbożowe i energetyczne, 
Słodycze, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Pizze 
[gotowe], Precelki, Warzywa w cieście, 35 Sprzedaż za po-
średnictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych następujących towarów: chleb, 
bułki, bułeczki, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciastecz-
ka, wyroby piekarnicze, cukierki, batony i guma do żucia, 
bagietki, bajgle, babeczki, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, ziarna przetworzone, skrobia i wy-
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ba-
tony zbożowe i energetyczne, słodycze, gotowe przekąski 
na bazie zbóż, kanapki, pizza, precelki, warzywa w cieście, 
dań gotowych do spożycia, w tym na bazie mięs, podro-
bów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru naby-
wanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Handlowe informacje i porady udzie-
lane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 43 Ca-
tering, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, w tym gotowych do spożycia dań o określonej 
liczbie kalorii służących redukcji wagi lub utrzymania syl-
wetki oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia, Przygoto-
wywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, Usługi z zakresu 
zaopatrywania w żywność na zamówienie, Usługi w zakre-
sie działalności gastronomicznej, Prowadzenie restauracji, 
stołówek, bufetów, barów szybkiej obsługi, pizzerii, lodziar-
ni, kawiarni, kafeterii, herbaciarni i innych zakładów gastro-
nomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji 
żywność i napoje, Dekorowanie ciast.

(210) 532385 (220) 2021 08 04
(731) SUPER-PHARM (ISRAEL) LTD., HERZLIA, IL
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) DERMO EKSPERT

(531) 24.01.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki 
upiększające, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Prepara-
ty do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji 
i golenia, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Preparaty fitokosmetyczne, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji urody, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, 
Preparaty do pielęgnacji zębów, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, 5 Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Lecz-
nicze szampony, Lecznicze preparaty toaletowe, Preparaty 
do kąpieli, lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji 
zdrowia, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty 
higieniczne do użytku medycznego, Preparaty medyczne, 
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Biologiczne preparaty 
do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powie-
trza, 35 Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Badania marketingowe w dziedzi-
nie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów 
do pielęgnacji urody, Reklama i usługi reklamowe, Groma-
dzenie informacji związanych z reklamą, Reklama za pomo-
cą marketingu bezpośredniego, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama towa-
rów i usług sprzedawców online za pośrednictwem prze-
wodnika online do przeszukiwania, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart 
lojalnościowych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
farmaceutyczne, Udzielanie informacji farmaceutycznych, 
Wydawanie środków farmaceutycznych, Usługi farmaceu-
tyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi medyczne w za-
kresie leczenia skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry gło-
wy, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry.

(210) 532386 (220) 2021 08 04
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) OSIEDLE URBINO

(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kre-
dyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowy-
mi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, roz-
biórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych 
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich.
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(210) 532387 (220) 2021 08 04
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE CERAMICZNA

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanisty-
ki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez internet, Usłu-
gi zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji 
obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania 
przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, 
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wy-
najmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam rów-
nież w sieci on-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania 
nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na kre-
dyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nierucho-
mego, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i powierzchni 
użytkowej, Usługi: administrowania nieruchomościami, lo-
kalami, powierzchnią użytkową, miejscami parkingowy-
mi, Rozliczania transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, 
Usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania 
obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realiza-
cji budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania 
nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni użytkowej, 
37 Usługi developerskie związane z budową i zagospodaro-
waniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy 
pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu po-
wierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, roz-
biórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali 
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych 
i montażowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, 
restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego wy-
konawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich.

(210) 532406 (220) 2021 08 04
(731) BORYCZKO ANNA, BORYCZKO PAWEŁ JPD SPÓŁKA 

CYWILNA, Dąbrowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) economico

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Obuwie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej obuwia.

(210) 532409 (220) 2021 08 04
(731) KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Budy Grzybek
(558) (znak kolor/kolory)
(540) 

(531) 29.01.12
(571) opis znaku: Znak towarowy przedstawia kompozycję 

kolorystyczną w postaci trzech poziomych pasów: 
czarnego (RAL9005) pasa zajmującego około 33% 
całości wysokości, pomarańczowego (RAL2005) pasa 
zajmującego około 56% całości wysokości i czarnego 
pasa w tym samymodcieniu (RAL9005) zajmującego 
około 11% całości wysokości znaku. Wykaz kolorów: 
pomarańczowy (RAL2005), czarny (RAL9005)

(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane opryskiwacze rolnicze 
i ogrodnicze.

(210) 532410 (220) 2021 08 04
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE BOKSERSKA 71

(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Reklamy w zakresie nieruchomości świadczonej 
również on-line, Prowadzenie badań rynkowych dotyczą-
cych: gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nie-
ruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, 
sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie nieru-
chomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlo-
wych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu prze-
prowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi za-
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rządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu 
nieruchomościami mieszkalnymi, Organizowania przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam również w sieci on-
-line, Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości 
pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego 
w aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwe-
stycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi sprzedaży nieruchomości na kredyt, Usługi w zakresie 
wycen finansowych majątku nieruchomego, usługi dzierżawy 
nieruchomości, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi: admi-
nistrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/ 
/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzial-
nego za budowę pod względem finansowym w aspekcie 
projektowania i realizacji budowy, Usługi opracowywania kon-
cepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w zakresie sprzeda-
ży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo 
w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i za-
gospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkal-
nych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykony-
wania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i monta-
żowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji bu-
dynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy robót ogól-
nobudowlanych dotyczących obiektów inżynierskich.

(210) 532419 (220) 2021 08 05
(731) TYLLAK DOROTA AKADEMIA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zdrowe Włosy Hair Extensions

(531) 02.03.01, 02.03.16, 27.05.01
(510), (511) 3 Płyny do włosów, Preparaty do włosów, Se-
rum do włosów, 26 Włosy do przedłużania, Peruki, Tupety, 
peruczki, Ludzkie włosy, Tupety - sztuczne włosy, Włosy syn-
tetyczne.

(210) 532422 (220) 2021 08 05
(731) BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BX
(510), (511) 36 Usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, usługi w zakresie najmu i dzierżawy nie-
ruchomości, Usługi finansowe dotyczące przygotowywania 

transakcji sprzedaży obiektów budowlanych, obrót nieru-
chomościami, 37 Usługi napraw budowlanych, usługi insta-
lacyjne, usługi budowlane, w szczególności przebudowa 
lub remont, usługi budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jedno-
rodzinnych, wielorodzinnych, włączając wieżowce, usługi 
budowlane związane ze wznoszeniem szpitali, szkół, budyn-
ków przemysłowych, hoteli, sklepów, centrów handlowych, 
restauracji, budynków lotnisk, krytych obiektów sportowych, 
garaży, włączając podziemne, magazynów, budynków prze-
znaczonych do sprawowania kultu religijnego, Usługi bu-
dowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych, 
w tym budowa dróg, ulic, autostrad, chodników, ścieżek dla 
pieszych i rowerzystów, roboty nawierzchniowe na autostra-
dach, ulicach, drogach, mostach, wiaduktach lub w tunelach, 
roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lot-
niskowych, budowa kolei podziemnych, przejść podziem-
nych, mostów, wiaduktów, estakad drogowych, kładek dla 
pieszych, tuneli, Usługi budowlane związane z budową ruro-
ciągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
w tym budowa rurociągów i sieci rozdzielczych, magistrali 
i linii wodociągowych, systemów irygacyjnych (kanałów), 
zbiorników, sieci kanalizacyjnych włączając remonty, budo-
wa oczyszczalni ścieków, stacji pomp, wiercenie studni i ujęć 
wodnych, budowa linii telekomunikacyjnych i elektroener-
getycznych przesyłowych i rozdzielczych, Usługi budow-
lane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, w tym budowa dróg wodnych, portów 
morskich i rzecznych, zapór wodnych, wałów ochronnych, 
rowów odwadniających, pogłębianie dróg wodnych, budo-
wa obiektów przemysłowych, sportowych, Usługi rozbiórki 
i przygotowywania terenu pod budowę, w tym burzenie 
budynków i pozostałych obiektów budowlanych, roboty 
ziemne, odwadnianie terenu, drenowanie terenów, usługi 
w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych oraz pozostałych instalacji budowlanych, 
w tym cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, dźwigo-
wych, schodów ruchomych, drzwi automatycznych i ob-
rotowych, anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, 
akustycznej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożaro-
wego systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozo-
stałych instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie wykończe-
niowych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie 
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malowa-
nie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych ce-
ramicznych, betonowych lub kamiennych, układanie pokryć 
dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, zewnętrzne 
mycie budynków, Usługi w zakresie specjalistycznych robót 
budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, budo-
wa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgociowych 
i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów oświetle-
niowych i systemów sygnalizacji dróg, szlaków kolejowych, 
portów lotniczych i wodnych oraz związane z tym prace 
remontowe, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, 
w tym wbijanie pali, wiercenie szybów, montaż elementów 
stalowych, wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia, wzno-
szenie kominów i pieców przemysłowych, roboty podpo-
wierzchniowe, budowa odkrytych basenów kąpielowych, 
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne, oraz ich pro-
jektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usługi 
w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownic-
twa, Usługi w zakresie architektury, w szczególności opra-
cowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo 
w zakresie architektury związane z: projektowaniem budow-
lanym, projektowaniem urbanistycznym, Wykopy i wiercenia 
próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów 
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budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych, 
Usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomicz-
no-finansowego w zakresie budownictwa, Usługi przedsta-
wicielskie w zakresie budownictwa, Doradztwo w zakresie 
architektury związane z architektonicznym kształtowaniem 
krajobrazu, 43 Usługi hotelarskie.

(210) 532423 (220) 2021 08 05
(731) TARKA KLAUDIA KLATEX CORP., Dąbrowa Górnicza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flowy.pl

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające 
na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprze-
daży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej 
następujący zakres towarów: kosmetyki do twarzy, ciała, 
brwi, rzęs, paznokci, włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
kosmetyki do makijażu, futerały na telefony, osłony na tele-
fony, etui na telefony komórkowe, kuferki kosmetyczne, ko-
smetyczki niewyposażone, lustra i lusterka stojące, lusterka 
ręczne toaletowe, lusterka kieszonkowe, lusterka do puderni-
czek, lusterka do makijażu, przybory kosmetyczne, akcesoria 
kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetycz-
ne, gąbki kosmetyczne, pędzle kosmetyczne, puderniczki 
kosmetyczne, szczotki, szczotki do włosów, szczotki kąpie-
lowe, kosmetyczki z wyposażeniem, kosmetyczki z przybo-
rami toaletowymi, odzież, t-shirty, koszulki sportowe, pod-
koszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, bluzy, bluzki, 
swetry, koszule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, 
płaszcze, spodnie, spodenki, szorty, spódnice, sukienki, dresy, 
bielizna, bokserki, majtki, kąpielówki, getry, skarpetki, nakry-
cia głowy, czapki, szaliki, obuwie, w tym buty sportowe, far-
tuchy, piżamy, frotki na nadgarstek i głowę, opaski na głowę, 
opaski kosmetyczne, rękawiczki, kapelusze, garnitury, kami-
zelki, elastyczne opaski do włosów, gumki do włosów, gumki 
do kucyków, wstążki do włosów, przepaski do włosów, de-
koracyjne akcesoria do włosów, falbanki koronkowe, spinki 
do włosów.

(210) 532481 (220) 2021 08 09
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 

USŁUGOWE FENETRA BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL 
SPÓŁKA JAWNA, Mrowla

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PULMANEK

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Kaszanka, Konserwy mięsne, mięsno-wa-
rzywne i warzywne, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane.

(210) 532558 (220) 2021 08 09
(731) PAYWISE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paywise

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Terminale elektronicznych płatności, Oprogra-
mowanie do płatności elektronicznych, Oprogramowanie 
do wykonywania płatności, Urządzenia do przetwarzania 
płatności elektronicznych, Urządzenia do wypłacania go-
tówki, 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Zauto-
matyzowane usługi płatnicze, Usługi płatnicze świadczone 
za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Analizy finansowe, Bankowość on-li-
ne, Doradztwo w sprawach finansowych, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie zarządzania karta-
mi kredytowymi, Inwestycje finansowe, Pożyczki [finanso-
wanie], Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności, 
Pobieranie płatności, Elektroniczne przetwarzanie płatności, 
Usługi płatności bezdotykowych, Usługi płatności finanso-
wych, Elektronicznie przyjmowanie płatności czekowych, 
Usługi w zakresie w zakresie wypłaty gotówki, Przetwarzanie 
płatności dokonanych za pomocą kart kredytowych, Trans-
akcje finansowe, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, 
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Udzielanie informacji finansowych, 
Usługi finansowania, Usługi portfela elektronicznego (usługi 
w zakresie płatności), Usługi związane z rachunkiem bieżą-
cym, Obsługa poleceń zapłaty, Usługi w zakresie przelewów 
pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Usłu-
gi w zakresie przelewów pieniędzy elektronicznych, Przeka-
zy pieniężne, 42 Projektowanie i rozwój komputerowego 
sprzętu i oprogramowania, Hosting stron internetowych, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Opracowywanie platform komputero-
wych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS], Programowanie komputerów, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Przechowywanie da-
nych elektronicznych, Elektroniczne monitorowanie aktyw-
ności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania 
oszustw w Internecie.

(210) 532559 (220) 2021 08 10
(731) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) zielona kolej
(510), (511) 4 Energia elektryczna, 9 Akumulatory, Falowniki 
fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowolta-
iczne, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elek-
trycznej, Urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia do rozprowadzania energii elektrycznej, Przy-
rządy do pomiaru energii elektrycznej, Urządzenia do mo-
nitorowania zużycia energii elektrycznej, Aparatura i urzą-
dzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatu-
ra i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii 
elektrycznej, 16 Artykuły papiernicze do pisania, Biuletyny 
informacyjne, Broszury, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 
Kalendarze ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kartki 
do korespondencji, Kartki do notowania, Koperty, Książki, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy, Notatniki, 
Papier firmowy, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki 
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[czasopisma], Periodyki drukowane, Podręczniki, Podręczni-
ki edukacyjne, Papierowe wyroby promocyjne, Podręczniki 
instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Prospekty, Przyrządy 
do pisania, Przylepne kartki na notatki, Terminarze, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administrowanie 
dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w ce-
lach reklamowych, Administrowanie programami człon-
kowskimi, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza 
danych statystycznych z badań rynku, Badania rynkowe, Do-
radztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Gromadzenie danych, 
Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, Organizowanie i pro-
wadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organi-
zowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamo-
wych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Produkcja nagrań wi-
deo do celów reklamowych, Prognozy i analizy ekonomicz-
ne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Udostępnianie 
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie 
informacji na temat działalności gospodarczej, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące produkcji, Usługi public relations, Usługi reklamo-
we, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, usług, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, 36 Sponsorowanie imprez 
kulturalnych, Sponsorowanie i patronat finansowy, Admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie 
inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami, Analiza inwestycyj-
na, Informacje inwestycyjne, Monitorowanie wyników inwe-
stycji, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Finansowe 
i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Opie-
ka nad inwestycjami, Finansowanie inwestycji, Doradztwo 
inwestycyjne, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie 
inwestycji, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, 
Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 38 Agencje in-
formacyjne, Elektroniczna transmisja danych, Emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów za po-
średnictwem Internetu, Podcasting, Przekazywanie infor-
macji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, 
Przesyłanie webcastów, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie 
danych za pośrednictwem telekomunikacji, Telekonferen-
cje, Telekonferencje audio, Usługi agencji prasowych, Usłu-
gi elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie dostępu 
do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie do-
stępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do fo-
rów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, 39 Transport pasażerski, transport 
towarów, Rezerwacja biletów związanych z podróżowaniem, 
Dostawa towarów, Usługi w zakresie organizowania podró-
ży, Usługi w zakresie dystrybucji ładunków, Organizowanie 
transportu towarów powietrzną, morską oraz organizowa-
nie biletów lotniczych, Transport drogą lądową powietrzną, 
morską, Sprzedaż biletów związanych z podróżowaniem, 
Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących trans-
portu, Organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, 
morską, powietrzną, Dystrybucja za pomocą kabli, Dystrybu-
cja i przesyłanie prądu elektrycznego, 41 Edukacja i szkolenia 
w dziedzinie inżynierii, Kursy szkoleniowe w zakresie badań 

i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, 
Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Nauczanie i szkole-
nia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu 
i technologii informacyjnej, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja przyjęć, 
Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja 
webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów oraz warsztatów, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowa-
dzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Orga-
nizowanie konferencji i seminariów związanych z biznesem, 
Organizowanie rozrywki, Organizowanie konferencji, Orga-
nizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie 
zjazdów w celach biznesowych, Produkcja edukacyjnych 
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja prezen-
tacji audiowizualnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Pro-
wadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, 
Prowadzenie seminariów i kongresów, Publikowanie książek, 
czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Wydawanie gazet, Wydawanie nagród edukacyjnych, Wyda-
wanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w zakresie edu-
kacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane z edukacją 
inżynieryjną, Usługi kształcenia praktycznego, Usługi edu-
kacyjne związane z biznesem, Usługi edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospo-
darczą, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie materiałów 
egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie kursów instruk-
tażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, Udostępnianie informacji 
na temat kongresów, Szkolenie w zakresie inżynierii, Szko-
lenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie i kontrola jakości, 
Badania naukowe, Badania przemysłowe, Usługi konsultacji 
i informacji w zakresie badań naukowych, przemysłowych, 
kontroli jakości, Udzielanie informacji związanych z badania-
mi i opracowaniami projektów technicznych.

(210) 532621 (220) 2021 08 12
(731) KOZIOŁ IWONA P. H. INTER-HANDEL, Bełk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IF ITALFORM
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(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące, Donice ogrodowe, Dzie-
ła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, 
Garderoby, Fotele, Fotele wiszące, Fotele wiszące ogrodowe, 
Karnisze do zasłon, Kanapy, Komody, Konsole, Krzesła, Łóżka, 
Meble ogrodowe, Pawilony ogrodowe, Poduszki dekoracyj-
ne, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Posąż-
ki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Ramki 
do obrazów, Stołki, Stoły, Toaletki.

(210) 532744 (220) 2021 08 16
(731) KOZIOROWSKI STEFAN BIOTICOM, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOVAG Intima Gel
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Lecznicze 
żele do higieny intymnej, Żele do stosowania miejscowego 
do użytku medycznego i terapeutycznego, Żele do ciała 
do użytku farmaceutycznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Wyroby medyczne w postaci żelu, 10 Urządze-
nia i instrumenty medyczne, Wyroby medyczne, takie jak 
aparaty i instrumenty medyczne, Przyrządy do analizy me-
dycznej, Elektroniczne przyrządy medyczne, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Medyczne przyrządy 
diagnostyczne.

(210) 532755 (220) 2021 08 17
(731) BUDEK MATEUSZ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espresso italiano

(531) 26.01.04, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów.

(210) 532777 (220) 2021 08 16
(731) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Yara NITROPROTECT
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, 
ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy do użyźniania gleby, 35 Re-
klama, zarządzanie w działalności handlowej, 39 Transport, 
pakowanie i składowanie towarów, 42 Badania oraz usługi 
naukowe i techniczne, 44 Usługi związane z rolnictwem 
i ogrodnictwem.

(210) 532778 (220) 2021 08 17
(731) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOLSECO
(510), (511) 33 Wino, Napoje zawierające wino [szprycer].

(210) 532785 (220) 2021 08 17
(731) ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowny)

(540) DR LAS
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata 
ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze napary ziołowe, Leczni-
cze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Leczniczy krem 
do twarzy, Leki ziołowe, 35 Usługi bezobsługowych sklepów 
detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z artyku-
łami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie preparatów ziołowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie książek i periodyków, Usługi sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej w zakresie herbat leczniczych i her-
bat ziołowych.

(210) 532786 (220) 2021 08 17
(731) ADKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR LAS

(531) 27.05.01, 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Farmaceutyczne produkty derma-
tologiczne, Herbata z ziół do celów leczniczych, Herbata 
ziołowa [napoje lecznicze], Herbaty ziołowe do celów lecz-
niczych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze napary ziołowe, Leczni-
cze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Leczniczy krem 
do twarzy, Leki ziołowe, 35 Usługi bezobsługowych sklepów 
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detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z ar-
tykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z artyku-
łami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie preparatów ziołowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie książek i periodyków, Usługi sprzeda-
ży hurtowej i detalicznej w zakresie herbat leczniczych i her-
bat ziołowych.

(210) 532792 (220) 2021 08 17
(731) URBAN SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN SPACE

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 07.01.24
(510), (511) 36 Zarządzanie nieruchomościami, Wycena 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, Obrót 
nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Budownictwo, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówie-
nie, Budowa domów, Wznoszenie budynków i innych kon-
strukcji, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Usługi doradztwa budowlanego, 
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór 
nad remontami budynków, Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], 42 Usługi architektoniczne i planowania urba-
nistycznego, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, Usłu-
gi projektowania dotyczące architektury, Usługi doradcze 
dotyczące architektury, Zarządzanie projektami architekto-
nicznymi, Opracowywanie projektów budowlanych.

(210) 532847 (220) 2021 08 18
(731) POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA 

AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PZU iFlota
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki da-
nych, nagrane dyski, dyski magnetyczne, Wszystkie powyż-
sze za wyjątkiem towarów odnoszących się do drukowania 
i/lub systemów drukujących, Oprogramowanie i programy 
komputerowe, Programy komputerowe [software], Aplikacje 
mobilne i internetowe, aplikacje do pobrania na smartfony, 
aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, 
Publikacje elektroniczne, Prezentacje multimedialne, opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Urzą-
dzenia do przetwarzania informacji, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne 
aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania infor-
macjami, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych 
aplikacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy po-
jazdami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, 35 Re-
klama i promocja przedsięwzięć związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego, organizowanie imprez dla celów 
promocyjnych, public relations, publikacja tekstów promo-
cyjnych i sponsorowanych, rozpowszechnianie materiałów 
promocyjnych, emisja i obsługa kart stałego klienta, nagra-
dzających lojalność i promujących rozpoznawalność marki 
poprzez oferowanie zachęt i zniżek przy zakupie towarów 
i korzystaniu z usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Ocena 
ryzyka ubezpieczeniowego, Usługi agencji ubezpiecze-
niowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi w zakre-
sie tworzenia i obsługi funduszy emerytalnych, Informacja 
o ubezpieczeniach, Doradztwo ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe i inwestycje kapitałowe, Usługi brokerskie w za-
kresie ubezpieczeń, Wszystkie wyżej wymienione usługi 
świadczone także przez internet, Likwidacja szkód ubezpie-
czeniowych, Wydawanie i wykupywanie talonów, żetonów 
i kuponów wartościowych, Emisja i obsługa kart zniżkowych, 
Usługi finansowe polegające na zapewnianiu udogodnień 
kredytowych, Przetwarzanie płatności, Elektroniczny transfer 
funduszy, Pośrednictwo w handlu i wynajmie nieruchomości 
i mieszkań, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Sponsorowanie finansowe, Zbieranie funduszy na cele 
dobroczynne, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie 
konkursów, sympozjów, konferencji dla celów edukacyjnych 
i szkoleniowych, organizowanie i przeprowadzenie testów 
i sprawdzianów dla celów szkoleniowych, publikacja i opra-
cowywanie tekstów innych niż reklamowe, 42 Badania oraz 
usługi naukowe i techniczne, ich projektowanie i doradztwo, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie sys-
temów komputerowych, projektowanie oprogramowania, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi w zakresie opracowywania oprogramowań kompute-
rowych na potrzeby wykorzystania Internetu, intranetu i sie-
ci, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projekto-
wanie oprogramowania do smartfonów, Instalowanie, aktu-
alizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowa-
nia, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, ana-
lizy systemów komputerowych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów 
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aplikacyjnych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji 
mobilnych, Badania techniczne pojazdów, diagnostyka po-
jazdów, usługi związane z prowadzeniem (hosting) portali 
komunikacyjnych oraz internetowych portali informacyj-
nych, Archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi.

(210) 532875 (220) 2021 08 19
(731) PV TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.01, 07.01.08, 07.01.11, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13, 
26.04.01, 26.04.03, 26.04.09

(510), (511) 7 Membrany do pomp, Pompy do instalacji 
grzewczych, Wymienniki ciepła [części maszyn], Pompy [ma-
szyny], 9 Komórki fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do kontroli 
i regulacji ciepła, 11 Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, Za-
sobniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, 
17 Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Ma-
teriały przeciw stratom ciepła w kotłach.

(210) 532913 (220) 2021 08 20
(731) INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA, Sękocin Stary
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IBL

(531) 05.01.01, 05.01.16, 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku w diagnostyce 
[do celów naukowych], 42 Ekspertyzy w zakresie technologii.

(210) 532930 (220) 2021 08 20
(731) PERFECTNET MAŁGORZATA MODRAKOWSKA 

SPÓŁKA JAWNA, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perfectnet

(531) 26.07.25, 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 Dostarczanie i wynajem infrastruktury 
i sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi sieci telekomunikacyjnych, Telekomunikacja, 42 Testo-

wanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usłu-
gi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania.

(210) 532967 (220) 2021 08 22
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
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do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do ce-
lów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady 
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze-
czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
przylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię 
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do ce-
lów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Pre-
paraty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów far-
maceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycz-
nych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do ce-
lów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apara-
tura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów 
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze 
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się od-
leżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzy-
kawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwa-
tywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry 
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 532968 (220) 2021 08 22
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) amapack
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 

farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszania owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do ce-
lów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady 
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze-
czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
przylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię 
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do ce-
lów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Pre-
paraty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów far-
maceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycz-
nych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do ce-
lów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apara-
tura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów 
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze 
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się od-
leżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzy-
kawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
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do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwa-
tywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry 
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem Internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 533141 (220) 2021 08 25
(731) SUSHI CORNER STARE MIASTO SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NABE
(510), (511) 30 Sushi, Bento, Potrawy na bazie mąki i ryżu, 
w tym potrawy tradycyjnej kuchni japońskiej, Gotowe dania 
oraz półprodukty do przygotowywania dań zawarte w tej 
klasie, Ryż, Tapioka, Sago, Kasze, Mąka i produkty zbożowe, 
Wyroby i przetwory mączne, Ciasto ryżowe, Ciasto surowe, 
Makarony, Kluski, Pierogi, Wyroby i przetwory kukurydziane 
zawarte w tej klasie, Chipsy i chrupki kukurydziane, Pieczy-
wo, Kanapki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Lody, Sól, 
Cukier, Miód, Melasa, Musztarda, Ocet, Sosy i przyprawy za-
warte w tej klasie, Sos sojowy, Drożdże, Proszek do pieczenia, 
Esencje do żywności i celów spożywczych, Lód, Kawa, Kawa 
nienaturalna, Herbata, Kakao, Napoje czekoladowe, Napoje 
na bazie herbaty, kawy i/lub kakao, 35 Usługi w zakresie za-
rządzania i administrowania działalnością gospodarczą i han-
dlową, w tym działalnością w zakresie gastronomii i handlu 
artykułami spożywczymi i napojami, Usługi w zakresie pro-
wadzenia hipermarketów, supermarketów oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych z artykułami spożywczymi i napo-
jami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i in-
ternetowej napojów oraz artykułów spożywczych i potraw 
gotowych, w tym sushi i bento, Usługi doradztwa bizneso-
wego w zakładaniu i/lub prowadzeniu barów i restauracji, 
w tym również restauracji i barów oferujących sushi i bento, 
winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i pi-
wiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji 
samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych, Pomoc w zarządza-
niu i prowadzeniu barów i restauracji, w tym również restau-
racji i barów oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, 
herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-ba-
rów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługo-
wych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych, Usługi franchisingowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi agencji importowo-
-eksportowych w zakresie artykułów spożywczych i napo-
jów, Usługi w zakresie reklamy i marketingu, Usługi w zakresie 
badania rynku i opinii publicznej, 41 Usługi w zakresie roz-
rywki, nauczania i kształcenia, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym kursów, 
szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowywania sushi 
i bento, usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, Usługi 
w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, 
kulturalnym lub edukacyjnym, Usługi związane z organi-
zacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym, 
rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, Usługi związane 
z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych 
i dzieci, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, 
loterii i konkursów o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, 
sportowym lub edukacyjnym, Usługi w zakresie organizowa-
nia koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, 
w tym koncertów, spektakli i pokazów na wolnym powie-
trzu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spek-
takle teatralne, pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze 

rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, 
Usługi animatorów kultury, Usługi w zakresie organizacji 
i prowadzenia pracowni specjalistycznych w dziedzinie roz-
rywki i kultury, Usługi w zakresie organizowania zawodów 
sportowych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu spor-
towego [z wyjątkiem pojazdów], Usługi w zakresie obsługi 
salonów gier, Usługi palarni cygar i punktów degustacji win 
i piw, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do karaoke, 
Usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, 
Usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni 
dla potrzeb organizacji zajęć i imprez o charakterze rozryw-
kowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi 
fotograficzne oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku 
i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz na nośnikach 
elektronicznych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu 
fotograficznego oraz kamer wideo, Usługi w zakresie wy-
pożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowy-
mi, Usługi informacyjne dotyczące rekreacji i wypoczynku, 
Usługi informacyjne dotyczące imprez charakterze rozryw-
kowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi 
polegające na publikowaniu, w tym również publikowaniu 
on-line, tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym książek, 
czasopism, magazynów i periodyków o tematyce kulinarnej, 
Usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, maga-
zynów i periodyków, W tym książek, czasopism, magazynów 
i periodyków o tematyce kulinarnej, Usługi w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, 
seminariów i zjazdów, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji, 
w tym również barów i restauracji oferujących sushi i ben-
to, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady 
i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji 
samoobsługowych, Usługi polegające na przygotowywaniu 
i serwowaniu posiłków i napojów w barach i restauracjach, 
w tym również barach i restauracjach oferujących sushi 
i bento, winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukier-
niach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach, ba-
rach szybkiej obsługi oraz restauracjach samoobsługowych, 
Usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów 
na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (cate-
ring), Usługi w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Usługi informacyjne, 
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie sztuki kulinarnej, Usłu-
gi hoteli, moteli i pensjonatów, usługi w zakresie opracowy-
wania receptur przepisów kulinarnych.

(210) 533162 (220) 2021 08 26
(731) SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KELLER FLOOR
(510), (511) 6 Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, 
Rozdzielacze hydrauliczne mosiężne i stalowe, 17 Giętkie 
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz 
wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 
Kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych, Kształtki, nieme-
talowe, do rur elastycznych, 19 Rury wodociągowe nieme-
talowe, Rury (sztywne -), niemetalowe [budownictwo], Rury 
sztywne i zawory do nich, niemetalowe, Kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe niemetalowe.

(210) 533193 (220) 2021 08 26
(731) S-STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MOSHI MOSHI SUSHI

(531) 02.03.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], Dokonywanie rezerwacji restaura-
cji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Im-
prezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja 
o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły 
spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Udostępnia-
nie opinii na temat restauracji i barów, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie ba-
rów, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Usługi barowe, Usługi barów i restau-
racji, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi degustacji win 
(dostarczanie napojów), Usługi doradcze w zakresie sztuki 
kulinarnej, Usługi doradców w zakresie win, Usługi klubów 
nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi osobistych kucharzy, Usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne 
łącznie z wyszynkiem, Usługi rezerwacyjne w zakresie re-
zerwacji posiłków, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w za-
kresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakre-
sie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
świadczone przez bary bistro.

(210) 533213 (220) 2021 08 27
(731) BUDZISZ-WISZNIEWSKA EDYTA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SKILLS GROUP

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 42 Usługi architektoniczne, Projektowanie ar-
chitektoniczne, Badania architektoniczne, Usługi architek-
tury wnętrz, Przygotowywanie planów architektonicznych, 
Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Sporządzanie 
raportów dotyczących architektury, Usługi inżynieryjne 
i w zakresie architektury, Usługi architektoniczne w zakre-
sie projektowania budynków, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi 
inżynieryjne i związane z nimi doradztwo.

(210) 533228 (220) 2021 08 27
(731) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puchały
(540) (znak słowny)
(540) liqream
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do włosów, Preparaty 
do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji urody.

(210) 533231 (220) 2021 08 27
(731) LIDKE RAFAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALIA TO GO TRADIZIONE

(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 30 Gotowe posiłki w formie pizzy, Pizza, Chrupią-
ce pieczywo, Kanapki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
Wyroby piekarnicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie produktów delikatesowych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z wyrobami piekarniczymi, 43 Pizzerie.

(210) 533236 (220) 2021 08 27
(731) NOWAKOWSKI TARSALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BŁĘKITNY KOPAŃ DOMKI NAD MORZEM

(531) 03.07.16, 26.11.13, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 43 Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt 
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostęp-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie 
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zakwaterowania na pobyt czasowy, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempin-
gowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Usługi obiektów 
gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie kwater 
wczasowych, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Organizo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego.

(210) 533237 (220) 2021 08 28
(731) MISEIKA ANTON ESTEN, Osmolice Drugie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASIS BEAT

(531) 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 9 Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe 
do zarządzania informacjami, Pobieralne aplikacje na tele-
fony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Oprogramo-
wanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowanie kompute-
rowe do pobrania do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do integra-
cji aplikacji i baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów dostępo-
wych, Oprogramowanie komputerowe do mobilnych apli-
kacji umożliwiających interakcje i łączenie pomiędzy pojaz-
dami i urządzeniami mobilnymi, Oprogramowanie kompu-
terowe, które wspomaga komputery w rozmieszczaniu rów-
noległych aplikacji i wykonywaniu równoległych obliczeń, 
Oprogramowanie komputerowe poprawiające możliwości 
audiowizualne aplikacji multimedialnych, mianowicie do in-
tegracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obra-
zów ruchomych, Oprogramowanie komputerowe do użytku 
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowa-
nie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizual-
nych aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do tworzenia 
aplikacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, Oprogramo-
wanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw 
i zamówień z restauracji typu dark kitchen, Oprogramowanie 
do pobrania w postaci aplikacji mobilnych do dostaw i za-
mówień jedzenia, Oprogramowanie do planowania, inte-
growania i optymalizacji aplikacji inteligentne miasto, Opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Opro-
gramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie 
do aplikacji komputerowych do gier, Mobilne aplikacje, Edu-
kacyjne aplikacje na tablety, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje programowe 
do pobrania do użytku z drukarkami trójwymiarowymi, Apli-
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do noszenia na sobie, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami 
komórkowymi, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do odzyski-
wania informacji, Aplikacje komputerowe do pobrania, Apli-
kacje komputerowe do sterowania pojazdami.

(210) 533239 (220) 2021 08 28
(731) GRZEGORZEWSKA AGNIESZKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ARTICERRA

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 Ceramika do użytku kuchennego.

(210) 533244 (220) 2021 08 29
(731) RASIŃSKA ALICJA RASPOL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM

(531) 09.07.05, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież codzienna, Odzież sportowa, Odzież wodoodpor-
na, Kurtki [odzież], Golfy [odzież], Bluzy z kapturem, Swetry 
[odzież], Bluzki, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki bez rę-
kawów, Kombinezony [odzież], Szorty [odzież], Paski [odzież], 
Rękawiczki [odzież], Szaliki [odzież], Piżamy, Bielizna, Skarpet-
ki, Rajstopy, Nakrycia głowy, Obuwie, Obuwie dla mężczyzn, 
Buty damskie, Buty dziecięce, Buty zimowe, Buty sznuro-
wane, Buty skórzane, Buty na rzepy, Buty do biegania, Buty 
na wysokim obcasie, Buty treningowe [obuwie sportowe], 
Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], Sandały i buty 
plażowe, Eleganckie buty wyjściowe, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towa-
rów: odzież, odzież damska, odzież męska, odzież codzienna, 
odzież sportowa, odzież wodoodporna, kurtki [odzież], golfy 
[odzież], bluzy z kapturem, swetry [odzież], bluzki, koszul-
ki z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów, kombinezony 
[odzież], szorty [odzież], paski [odzież], rękawiczki [odzież], 
szaliki [odzież], piżamy, bielizna, skarpetki, rajstopy, nakrycia 
głowy, obuwie, obuwie dla mężczyzn, buty damskie, buty 
dziecięce, buty zimowe, buty sznurowane, buty skórzane, 
buty na rzepy, buty do biegania, buty na wysokim obca-
sie, buty treningowe [obuwie sportowe], buty turystyczne 
[do chodzenia na wycieczki], sandały i buty plażowe, ele-
ganckie buty wyjściowe.

(210) 533246 (220) 2021 08 29
(731) ADVERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Meble z tworzyw sztucznych, Meble drewniane, Me-
ble metalowe, Meble tapicerowane, Meble do wnętrz, Meble 
biurowe, Meble do salonu, Komplety mebli do salonu, Meble 
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łazienkowe, Meble kuchenne, Meble kuchenne do zabudo-
wy, Meble sypialne, Meble do pokojów dziecinnych, Meble 
szkolne, Meble do przechowywania, Segmenty do prze-
chowywania [meble], Barki [meble], Biurka, Blaty kuchenne 
[meble], Drewniane półki i stojaki [meble], Drzwi przesuwne 
do mebli, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe 
[meble], Elementy wnętrza szaf, Fronty do szaf i szafek, Ga-
bloty [meble], Garderoby, Kredensy, toaletki, komody, Kom-
puterowe stanowiska pracy [meble], Ławy [meble], Ławo-
stoły, Meblościanki, Panele meblowe, Półki [meble], Regały 
[meble], Stoliki nocne, Stoliki salonowe, Stoły [meble], Szafki 
[meble], Lustra [meble], 35 Usługi sprzedaży hurtowej, de-
talicznej i poprzez Internet następujących towarów: meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble z tworzyw 
sztucznych, meble drewniane, meble metalowe, meble tapi-
cerowane, meble ogrodowe, meble do wnętrz, meble biu-
rowe, meble do salonu, komplety mebli do salonu, meble 
łazienkowe, meble kuchenne, meble kuchenne do zabudo-
wy, meble sypialne, meble do pokojów dziecinnych, meble 
szkolne, meble do przechowywania, segmenty do prze-
chowywania [meble], barki [meble], biurka, blaty kuchenne 
[meble], drewniane półki i stojaki [meble], drzwi przesuwne 
do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe 
[meble], elementy wnętrza szaf, fronty do szaf i szafek, ga-
bloty [meble], garderoby, kredensy, toaletki, komody, kom-
puterowe stanowiska pracy [meble], ławy [meble], ławosto-
ły, meblościanki, parawany [meble], panele meblowe, półki 
[meble], regały [meble], stoliki nocne, stoliki salonowe, stoły 
[meble], szafki [meble], lustra [meble], ramki na obrazy i foto-
grafie, dekoracje wiszące [ozdoby], łapacze snów [dekoracje], 
poduszki dekoracyjne, dekoracyjne skrzynki drewniane, mo-
dele dekoracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, obrazy, 
oświetlenie zewnętrzne, sufitowe lampy wiszące, żyrandole, 
lampy ścienne, lampy oświetleniowe, lampy biurkowe, lamp-
ki nocne, tkaniny do dekoracji wnętrz, dekoracje wykonane 
z kamienia, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, de-
koracyjne tkaniny ścienne [z materiałów tekstylnych], artyku-
ły porcelanowe do celów dekoracyjnych, doniczki do roślin.

(210) 533247 (220) 2021 08 29
(731) BANAT MARIUSZ BANAT, Trzciana
(540) (znak słowny)
(540) BANAT
(510), (511) 7 Maszyny budowlane, Maszyny górnicze, Ma-
szyny wydobywcze, Maszyny rolnicze, Maszyny do robót le-
śnych, Przemysłowe maszyny mieszające, Roboty do użytku 
przemysłowego, Walce drogowe, Zamiatarki drogowe, Wy-
kończarki [maszyny drogowe], Koparki, Minikoparki, Spycharki, 
Ładowarki czołowe, Maszyny wiertnicze, Obudowy maszyn, 
Żurawie kolejowe, Podnośniki do wagonów kolejowych, Ma-
szyny do budowy torów kolejowych, Pompy hydrauliczne, Sil-
niki hydrauliczne, Siłowniki hydrauliczne, Przenośne narzędzia 
elektryczne, Generatory prądu, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, 
detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: ma-
szyny budowlane, maszyny górnicze, maszyny wydobywcze, 
maszyny rolnicze, maszyny do robót leśnych, przemysłowe 
maszyny mieszające, roboty do użytku przemysłowego, walce 
drogowe, zamiatarki drogowe, wykończarki [maszyny drogo-
we], koparki, minikoparki, spycharki, ładowarki czołowe, ma-
szyny wiertnicze, obudowy maszyn, żurawie kolejowe, pod-
nośniki do wagonów kolejowych, maszyny do budowy torów 
kolejowych, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, siłowni-
ki hydrauliczne, przenośne narzędzia elektryczne, generatory 
prądu, pojazdy szynowe, pojazdy drogowe [do transportu], 
37 Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Instalacja, konserwacja i napra-

wa maszyn, Przegląd maszyn, Demontaż maszyn, Renowacja 
maszyn, Czyszczenie maszyn, Instalacja maszyn, Naprawa 
maszyn, Remont maszyn, Usługi hydrauliczne, Usługi szcze-
linowania hydraulicznego, Instalacja sprzętu hydraulicznego, 
Naprawa urządzeń elektrycznych, Konserwacja i naprawa silni-
ków, Naprawa elementów silników, Naprawa lub konserwacja 
pomp, Usługi w zakresie napraw przewodów, Serwisowanie 
przewodów, Konserwacja i naprawa systemów zawierających 
węże doprowadzające płyny.

(210) 533248 (220) 2021 08 29
(731) FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Finexo.pl Financial Experts Organization

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowo-
ści, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Pro-
wadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 
Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie 
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie spo-
rządzania listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz 
osób trzecich.

(210) 533265 (220) 2021 08 27
(731) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lighting vision

(531) 26.05.01, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Kable, kable elektryczne, kable koncentryczne, 
kable rozruchowe, adaptery, przewody elektryczne przewo-
dy do lamp, gniazdo do żarówki, bezpieczniki, bezpieczniki 
do pojazdów, przewody do żarówek, wiązka do żarówek, 
gniazda elektryczne, końcówki (elektryczność), Sygnalizacja 
świetlna lub mechaniczna, 11 Urządzenia do oświetlenia, 
żarówki samochodowe, żarówki do kierunkowskazów w po-
jazdach, żarówki halogenowe, miniaturowe żarówki oświe-
tleniowe, żarówki lamp tylnych, żarówki do desek rozdziel-
czych, żarówki do reflektorów przednich, zestawy przejścio-
we do żarówek, zestawy oświetleniowe, lampy warsztatowe, 
żarówki LED do oświetlenia wnętrza i wszystkich świateł ze-
wnętrznych, lampy dojazdy dziennej LED, żarówki LED, lamp-
ki, latarki, oświetlenie do motocykli, reflektory do pojazdów, 
rury oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
Żarniki do lamp elektrycznych.

(210) 533271 (220) 2021 08 30
(731) KULESZA MAŁGORZATA BIURO RACHUNKOWE, Łódź
(540) (znak graficzny)
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(540) 

(531) 26.01.06, 26.11.07, 26.04.02, 20.07.01, 20.07.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań po-
datkowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodar-
czą, Komputerowe sporządzanie listy płac, Przygotowanie 
listy płac, Sporządzanie listy płac, Usługi doradcze w zakresie 
sporządzania listy płac, Usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przygotowy-
wanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi 
konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Księgo-
wość i rachunkowość, Przygotowanie skomputeryzowanej 
rachunkowości, Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachun-
kowość, w szczególności księgowość, Skomputeryzowana 
rachunkowość, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunko-
wość], Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracja-
mi podatkowymi, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie 
i wypełnianie zeznań podatkowych, Sporządzanie bilansów 
finansowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów 
dla firm, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

(210) 533273 (220) 2021 08 30
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) ordermart
(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 elektronicznych 
systemów kasowych, Programy komputerowe umożliwiają-
ce dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-li-
ne, Interfejsy komputerowe, 35 Usługi doradztwa związane 
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie 
administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, 
Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządza-
nie hotelami, Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradz-
two związane z zarządzaniem, Zarządzanie procesami bizne-

sowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restaura-
cji, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie 
działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego 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 konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do za-
rządzania bazami danych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projek-
towanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, 
programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 533312 (220) 2021 08 31
(731) BUDZIŃSKI JANUSZ BJTECH, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) BJTECH
(510), (511) 9 Oprogramowanie do automatyzacji przemy-
słowej, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia 
do pomiaru energii cieplnej, Urządzenia do pomiaru dyskom-
fortu cieplnego, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, Urzą-
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Elektro-
niczne systemy kontrolne do maszyn, Urządzenia pomiaro-
we, Sprzęt do przetwarzania danych, Oprogramowanie 
sprzętowe, Sieci komputerowe, Oprogramowanie, Wbudo-
wane oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, Sprzęt kompute-
rowy [hardware], Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogramo-
wanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie biznesowe, 
Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura do kontro-
lowania temperatury, Aparatura do optycznego rozpoznawa-
nia znaków, Aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, 
Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura i urządzenia 
do przełączania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do kontrolowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Aparatura kontrolna do zarządzania siecią, Aparatura 
kontrolna [energia elektryczna], Aparatura sygnalizacyjna, 
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
Automatyczne przełączniki między obwodami, Awaryjne au-
tomatyczne przerywacze napięcia, Moduły połączeniowe 
do sterowników elektrycznych, Moduły sterująco-kontrolne 
[elektryczne], Moduły zasilania, Monitorujące urządzenia 
[elektryczne], Nadajniki-odbiorniki do sieci Ethernet, Nadajni-
ki sygnałów elektronicznych, Nadajniki telekomunikacyjne, 
Oprogramowanie do automatyki domowej, Oprogramowa-
nie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie do zarzą-
dzania budynkami, Oprogramowanie do sterowania procesa-
mi przemysłowymi, Elektryczne urządzenia sterownicze 
do zarządzania ogrzewaniem, Elektryczne urządzenia sterow-
nicze do zarządzania energią, Elektryczne urządzenia zdalne-
go sterowania, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
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procesami przemysłowymi, Nadajniki zdalnego sterowania, 
Odbiorniki zdalnego sterowania, Regulatory energii, Regula-
tory ciepła, Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, 
Regulatory temperatury, Regulatory temperatury wody, Urzą-
dzenia do regulacji energii, Urządzenia do regulowania ko-
tłów, Urządzenia zdalnego sterowania do instalacji klimatyza-
cyjnych, Urządzenia zdalnego sterowania, Urządzenia do reje-
strowania temperatury, Czujniki, Czujniki ciepła, Urządzenia 
do monitorowania zużycia ciepła, 11 Aparatura grzewcza 
na energię słoneczną, Akumulatory ciepła, Akumulacyjne 
ogrzewacze wody, Bojlery do instalacji centralnego ogrzewa-
nia, Bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, Bojlery 
do instalacji grzewczych, Bojlery do zaopatrywania w ciepłą 
wodę, Bojlery elektryczne, Bojlery elektryczne do systemów 
centralnego ogrzewania, Bojlery gazowe, Bojlery grzewcze, 
Bojlery na gaz, Elektryczne urządzenia do ogrzewania wody, 
Elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, Gazowe 
generatory ciepła, Gazowe podgrzewacze wody, Gazowe 
piece nagrzewcze, Instalacje do ogrzewania wodnego, Insta-
lacje grzewcze, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje 
grzewcze do powietrza, Instalacje grzewcze na energię sło-
neczną, Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze 
o obiegu zamkniętym, Instalacje grzewcze zasilane energią 
słoneczną, Instalacje i urządzenia grzewcze, Instalacje wody 
gorącej, Kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowa-
dzania ciepła [wymienniki ciepła], Kotły do centralnego 
ogrzewania, Kotły do instalacji grzewczych, Kotły gazowe 
do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania 
wody, Kotły gazowe do zaopatrywania domu w ciepłą wodę, 
Kotły grzewcze, Kotły jako części instalacji centralnego ogrze-
wania, Obiegowe ogrzewacze wody, Osprzęt do palników 
gazowych, Palniki, Palniki do instalacji grzewczych, Palniki 
do bojlerów, Palniki do paliw stałych, Palniki do spalania gazu 
w kotłach, Palniki do spalania oleju w kotłach, Palniki gazowe, 
Palniki gazowe do celów przemysłowych, Palniki olejowe, Pal-
niki paliwowe, Palniki tlenowo-wodorowe, Podgrzewacze 
ciepłej wody, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania 
energii, Przemysłowe instalacje grzewcze, Przemysłowe urzą-
dzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Urządze-
nia do magazynowania energii cieplnej [energii słonecznej] 
do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania powietrznego, 
Urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazo-
we, Urządzenia do podgrzewania wody, Urządzenia do regu-
lacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, 
Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Urzą-
dzenia gazowe do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Urządzenia i instalacje grzewcze, Urządze-
nia magazynujące energię słoneczną do celów grzewczych, 
Urządzenia regulujące do palników, Urządzenia wytwarzające 
ciepło, Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Wymienniki cie-
pła, Wymienniki ciepła, nie będące częściami maszyn, Wy-
mienniki ciepła do usuwania kondensatów, Wymienniki cie-
pła, inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej 
wody, Wymienniki ciepła do kominków, Agregaty chłodnicze 
będące częściami systemów do chłodzenia wody, Aparatura 
i instalacje chłodnicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, Prze-
mysłowe instalacje chłodnicze, Urządzenia i instalacje chłod-
nicze, Akcesoria regulacyjne do rur i przewodów gazowych, 
Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych 
i gazowych, Aparatura regulacyjna do sprzętu dostarczające-
go wodę, Armatura do regulacji urządzeń wodnych lub gazo-
wych oraz przewodów wodnych lub gazowych, Armatura 
regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów gazowych, Ar-
matura regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń gazo-
wych, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń 
wodnych, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, Kontrolery 
ciśnienia [regulatory] do rur gazowych, Kontrolery ciśnienia 

[regulatory] do rur wodnych, Elementy zabezpieczające 
do rur wodnych, Elementy zabezpieczające do rur gazowych, 
Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeń-
stwa], Urządzenia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regu-
lujące], Urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku 
w grzejnikach wody, Urządzenia do zmniejszania ciśnienia 
do użytku w instalacjach gazowych, Urządzenia regulacyjne 
do instalacji wodnych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń 
gazowych, Urządzenia regulacyjne stanowiące części rur 
wodnych, Urządzenia regulacyjne do rur gazowych, Urządze-
nia do zmniejszania ciśnienia stanowiące część systemu za-
opatrywania w wodę, Urządzenia regulacyjne do instalacji 
gazowych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń wodnych, 
Urządzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, Urządze-
nia regulacyjne stanowiące części palników olejowych, Urzą-
dzenia regulacyjne stanowiące części palników gazowych, 
Urządzenia regulacyjne stanowiące część urządzeń wodnych, 
Zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory 
bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, Zawory regulacyjne 
do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory regulacyjne 
do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Agregaty klimatyzacyj-
ne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne instalacje kli-
matyzacyjne [do celów przemysłowych], Domowe urządze-
nia klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Cen-
tralne urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne urządzenia 
do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych, Elektrycz-
ne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, Gazowe kotły ko-
minkowe do centralnego ogrzewania w domu, Instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje 
do chłodzenia powietrza, Instalacje klimatyzacyjne do użytku 
komercyjnego, Instalacje klimatyzacyjne do celów przemy-
słowych, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, Klimatyzatory, Miejscowo uruchamia-
ne urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Na-
czynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do celów 
przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlo-
wego, Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń do celów 
przemysłowych, Urządzenia nawilżające do użytku wraz 
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Wentylatory [części instala-
cji klimatyzacyjnych], Wentylatory do klimatyzacji, Wentylato-
ry do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory do użytku do-
mowego, Wentylatory do użytku handlowego, Wentylatory 
stosowane w klimatyzatorach, Wentylatory elektryczne bę-
dące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, 
Wentylatory do użytku przemysłowego, Wentylatory z silni-
kiem do klimatyzacji, 37 Usługi budowlane, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi instalacji maszyn, Usługi wykonawców w zakresie in-
stalacji grzewczej, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzę-
tu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa ma-
szyn, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie pro-
jektów dotyczących nieruchomości, Naprawa systemów do-
prowadzania gazu, Naprawa lub konserwacja gazowych pod-
grzewaczy wody, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych 
i elektrycznych, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotło-
wych, Czyszczenie i naprawa kotłów, Instalowanie kotłów, In-
stalacja systemów odprowadzania ciepła, Usługi w zakresie 
napraw wymienników ciepła, Konserwacja i naprawa sieci 
transmisji danych, Nadzór budowlany, Instalacja sprzętu 
do automatyki budynkowej, Konserwacja urządzeń automa-
tycznych, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja prze-
mysłowych przewodów grzejnych, Zarządzanie projektami 
na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 
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Instalacja urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elek-
trycznych, Konserwacja systemów elektronicznych lub klima-
tyzacyjnych, Konserwacja instalacji przemysłowych, Naprawa 
pieców przemysłowych, Instalacja, konserwacja i naprawa 
sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Instalowanie oraz 
naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, Montaż i konserwacja instalacji foto-
woltaicznych, Naprawa urządzeń do odzyskiwania ciepła, 
Konserwacja i naprawa palników, Budowa instalacji do ogrze-
wania geotermicznego, Budowa instalacji wodociągowych, 
Budowa instalacji wykorzystujących energię geotermiczną, 
Budowa komunalnych instalacji do ogrzewania geotermicz-
nego, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Instalacja 
i naprawa rurociągów, Instalacja systemów rurociągów, Insta-
lowanie systemów rur przewodzących gazy, Instalowanie 
systemów rur doprowadzających gaz, Instalowanie syste-
mów rurociągów do przesyłania cieczy, Układanie i budowa 
rurociągów, Układanie rur, Układanie rurociągów, Usługi hy-
drauliczne, Usługi instalowania rur, Usługi układania rur, Usługi 
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie konstruk-
cji hydraulicznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycz-
nych, Budowa i konserwacja rurociągów, Czyszczenie zbiorni-
ków zasobnikowych, Instalacja ciśnieniowych urządzeń bez-
pieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzy-
szącego, Instalacja gazociągów, Instalacja gazociągów i wo-
dociągów, Instalacja izolacji rur, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Instalacja pieców przemysłowych, Instala-
cja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja prze-
mysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przewodów 
wodociągowych, Instalacja rurociągów przemysłowych, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów pa-
neli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
niemieszkalnych, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja 
urządzeń do kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania 
energii, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dys-
trybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycznych i generato-
rów prądu, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia 
elektrycznego, Instalowanie generatorów prądu, Instalowa-
nie i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwa-
cja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Kon-
serwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Kon-
serwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja 
i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa 
kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa przemysło-
wych zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa ruro-
ciągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa urządzeń ci-
śnieniowych, Konserwacja lub naprawa palników, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, Konserwacja urządzeń domowych do chło-
dzenia, Konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecz-
nego, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodocią-
gowych, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania 
energii, Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp 
do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń 

i maszyn do produkcji energii, Naprawa lub konserwacja pie-
ców przemysłowych, Naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Naprawy lub konserwacja zbiorników za-
sobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją generatorów energii, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi 
czyszczenia kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji 
sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów grzewczych na paliwa stałe, Usługi naprawy ko-
tłów, 42 Usługi technologiczne i dotyczące ich badania, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo projektowe, Projektowanie 
techniczne, Usługi pomiarowe, Oprogramowanie kompute-
rowe (Projektowanie -), Oprogramowanie komputerowe (In-
stalacje -), Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, Do-
radztwo techniczne, Usługi doradztwa technicznego w za-
kresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projek-
tów architektonicznych i budowlanych, Ekspertyzy w zakresie 
technologii, Badania technologiczne, Usługi analizy techno-
logicznej, Pomiary inżynieryjne, Usługi projektowania tech-
nologicznego, Projektowanie systemów elektrycznych, Pro-
jektowanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowa-
nie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie syste-
mów elektronicznych, Konwersja danych elektronicznych, 
Programowanie elektronicznych systemów kontroli, Usługi 
w zakresie inżynierii elektrycznej, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Doradztwo związane z projektowaniem i opra-
cowywaniem programów oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Odzyskiwanie danych komputerowych, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Opracowywanie projektów budowlanych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Prace badawczo-roz-
wojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Aktuali-
zowanie oprogramowania komputerowego, Instalacje opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie rurociągów, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów 
pomiarowych, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, Usługi projektowania technicz-
nego związane z instalacjami do ogrzewania, Usługi projekto-
wania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i insta-
lacjami do chłodzenia, Usługi projektowania technicznego 
związane z instalacjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi pro-
jektowania technicznego związane z urządzeniami i instala-
cjami sanitarnymi, Projektowanie ogrzewania.

(210) 533313 (220) 2021 08 31
(731) BUDZIŃSKI JANUSZ BJTECH, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJTECH

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie do automatyzacji przemy-
słowej, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia 
do pomiaru energii cieplnej, Urządzenia do pomiaru dys-
komfortu cieplnego, Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Elek-
troniczne systemy kontrolne do maszyn, Urządzenia pomia-
rowe, Sprzęt do przetwarzania danych, Oprogramowanie 
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sprzętowe, Sieci komputerowe, Oprogramowanie, Wbudo-
wane oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, Sprzęt kompute-
rowy [hardware], Aplikacje biurowe i biznesowe, Oprogra-
mowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie bizneso-
we, Aparatura do kondycjonowania energii, Aparatura 
do kontrolowania temperatury, Aparatura do optycznego 
rozpoznawania znaków, Aparatura elektroniczna do zdalne-
go sterowania, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatu-
ra i urządzenia do przełączania energii elektrycznej, Aparatu-
ra i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Apa-
ratura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Aparatu-
ra i urządzenia do regulowania elektryczności, Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, 
Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania 
energii elektrycznej, Aparatura kontrolna do zarządzania sie-
cią, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Aparatura sy-
gnalizacyjna, Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Automatyczne przełączniki między obwodami, 
Awaryjne automatyczne przerywacze napięcia, Moduły po-
łączeniowe do sterowników elektrycznych, Moduły sterują-
co-kontrolne [elektryczne], Moduły zasilania, Monitorujące 
urządzenia [elektryczne], Nadajniki-odbiorniki do sieci Ether-
net, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Nadajniki teleko-
munikacyjne, Oprogramowanie do automatyki domowej, 
Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramo-
wanie do zarządzania budynkami, Oprogramowanie do ste-
rowania procesami przemysłowymi, Elektryczne urządzenia 
sterownicze do zarządzania ogrzewaniem, Elektryczne urzą-
dzenia sterownicze do zarządzania energią, Elektryczne urzą-
dzenia zdalnego sterowania, Instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, Nadajniki zdal-
nego sterowania, Odbiorniki zdalnego sterowania, Regulato-
ry energii, Regulatory ciepła, Regulatory elektroniczne, Regu-
latory elektryczne, Regulatory temperatury, Regulatory tem-
peratury wody, Urządzenia do regulacji energii, Urządzenia 
do regulowania kotłów, Urządzenia zdalnego sterowania 
do instalacji klimatyzacyjnych, Urządzenia zdalnego sterowa-
nia, Urządzenia do rejestrowania temperatury, Czujniki, Czuj-
niki ciepła, Urządzenia do monitorowania zużycia ciepła, 
11 Aparatura grzewcza na energię słoneczną, Akumulatory 
ciepła, Akumulacyjne ogrzewacze wody, Bojlery do instalacji 
centralnego ogrzewania, Bojlery do instalacji dostarczają-
cych gorącą wodę, Bojlery do instalacji grzewczych, Bojlery 
do zaopatrywania w ciepłą wodę, Bojlery elektryczne, Bojlery 
elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, Bojlery 
gazowe, Bojlery grzewcze, Bojlery na gaz, Elektryczne urzą-
dzenia do ogrzewania wody, Elektrycznie podgrzewane 
zbiorniki na gorącą wodę, Gazowe generatory ciepła, Gazo-
we podgrzewacze wody, Gazowe piece nagrzewcze, Instala-
cje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze do cieczy, Instalacje grzewcze do powietrza, Insta-
lacje grzewcze na energię słoneczną, Instalacje grzewcze 
na gaz, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, Instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Instalacje i urządzenia 
grzewcze, Instalacje wody gorącej, Kolektory słoneczne z ru-
rowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki cie-
pła], Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły do instalacji 
grzewczych, Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, Kotły 
gazowe do ogrzewania wody, Kotły gazowe do zaopatrywa-
nia domu w ciepłą wodę, Kotły grzewcze, Kotły jako części 
instalacji centralnego ogrzewania, Obiegowe ogrzewacze 
wody, Osprzęt do palników gazowych, Palniki, Palniki do in-
stalacji grzewczych, Palniki do bojlerów, Palniki do paliw sta-
łych, Palniki do spalania gazu w kotłach, Palniki do spalania 
oleju w kotłach, Palniki gazowe, Palniki gazowe do celów 

przemysłowych, Palniki olejowe, Palniki paliwowe, Palniki tle-
nowo-wodorowe, Podgrzewacze ciepłej wody, Pompy cie-
pła, Pompy ciepła do przetwarzania energii, Przemysłowe 
instalacje grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, Prze-
nośne urządzenia grzewcze, Urządzenia do magazynowania 
energii cieplnej [energii słonecznej] do ogrzewania, Urządze-
nia do ogrzewania powietrznego, Urządzenia do ogrzewania 
na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia do podgrze-
wania wody, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, Urządzenia do przepływo-
wego podgrzewania wody, Urządzenia gazowe do ogrzewa-
nia, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną, Urzą-
dzenia i instalacje grzewcze, Urządzenia magazynujące ener-
gię słoneczną do celów grzewczych, Urządzenia regulujące 
do palników, Urządzenia wytwarzające ciepło, Urządzenia 
zasilające kotły grzewcze, Wymienniki ciepła, Wymienniki cie-
pła, nie będące częściami maszyn, Wymienniki ciepła do usu-
wania kondensatów, Wymienniki ciepła, inne niż części ma-
szyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Wymienniki 
ciepła do kominków, Agregaty chłodnicze będące częściami 
systemów do chłodzenia wody, Aparatura i instalacje chłod-
nicze, Instalacje chłodnicze do cieczy, Przemysłowe instalacje 
chłodnicze, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Akcesoria re-
gulacyjne do rur i przewodów gazowych, Armatura bezpie-
czeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, Apara-
tura regulacyjna do sprzętu dostarczającego wodę, Armatura 
do regulacji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewo-
dów wodnych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna 
i bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regula-
cyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Instalacje re-
gulacyjne do rur wodnych, Kontrolery ciśnienia [regulatory] 
do rur gazowych, Kontrolery ciśnienia [regulatory] do rur 
wodnych, Elementy zabezpieczające do rur wodnych, Ele-
menty zabezpieczające do rur gazowych, Urządzenia do re-
dukcji ciśnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Urządze-
nia do redukcji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urzą-
dzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w grzejnikach 
wody, Urządzenia do zmniejszania ciśnienia do użytku w in-
stalacjach gazowych, Urządzenia regulacyjne do instalacji 
wodnych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń gazowych, 
Urządzenia regulacyjne stanowiące części rur wodnych, 
Urządzenia regulacyjne do rur gazowych, Urządzenia 
do zmniejszania ciśnienia stanowiące część systemu zaopa-
trywania w wodę, Urządzenia regulacyjne do instalacji gazo-
wych, Urządzenia regulacyjne do urządzeń wodnych, Urzą-
dzenia regulacyjne do instalacji rur gazowych, Urządzenia 
regulacyjne stanowiące części palników olejowych, Urządze-
nia regulacyjne stanowiące części palników gazowych, Urzą-
dzenia regulacyjne stanowiące część urządzeń wodnych, 
Zawory bezpieczeństwa do urządzeń gazowych, Zawory 
bezpieczeństwa do urządzeń wodnych, Zawory regulacyjne 
do wody [akcesoria regulacyjne], Zawory regulacyjne 
do wody [akcesoria bezpieczeństwa], Agregaty klimatyzacyj-
ne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Centralne instalacje 
klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, 
Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Elektryczne urządzenia 
do ogrzewania pomieszczeń do celów domowych, Elek-
tryczne urządzenia do chłodzenia pomieszczeń, Gazowe ko-
tły kominkowe do centralnego ogrzewania w domu, Instala-
cje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Instalacje 
do chłodzenia powietrza, Instalacje klimatyzacyjne do użyt-
ku komercyjnego, Instalacje klimatyzacyjne do celów prze-
mysłowych, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje klimatyza-
cyjne do celów domowych, Klimatyzatory, Miejscowo uru-
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chamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysło-
wych], Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrze-
wania, Urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyj-
ne do celów przemysłowych, Urządzenia klimatyzacyjne 
do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne 
do użytku handlowego, Urządzenia do ogrzewania pomiesz-
czeń do celów przemysłowych, Urządzenia nawilżające 
do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Wentylato-
ry [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do klima-
tyzacji, Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentyla-
tory do użytku domowego, Wentylatory do użytku handlo-
wego, Wentylatory stosowane w klimatyzatorach, Wentyla-
tory elektryczne będące elementami domowych instalacji 
klimatyzacyjnych, Wentylatory do użytku przemysłowego, 
Wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, 37 Usługi budowlane, 
Naprawa maszyn przemysłowych, Usługi budowlane i napra-
wy budynków, Usługi instalacji maszyn, Usługi wykonawców 
w zakresie instalacji grzewczej, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie 
projektów budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Naprawa 
systemów doprowadzania gazu, Naprawa lub konserwacja 
gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa i konserwacja in-
stalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja rur kotłowych, Czyszczenie i naprawa kotłów, Insta-
lowanie kotłów, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, 
Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Konserwacja 
i naprawa sieci transmisji danych, Nadzór budowlany, Instala-
cja sprzętu do automatyki budynkowej, Konserwacja urzą-
dzeń automatycznych, Instalacja maszyn przemysłowych, 
Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Zarządza-
nie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowa-
nia budynków, Instalacja urządzeń elektrycznych, Naprawa 
urządzeń elektrycznych, Konserwacja systemów elektronicz-
nych lub klimatyzacyjnych, Konserwacja instalacji przemysło-
wych, Naprawa pieców przemysłowych, Instalacja, konser-
wacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technolo-
gii informacyjnej, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, In-
stalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Montaż i konser-
wacja instalacji fotowoltaicznych, Naprawa urządzeń do od-
zyskiwania ciepła, Konserwacja i naprawa palników, Budowa 
instalacji do ogrzewania geotermicznego, Budowa instalacji 
wodociągowych, Budowa instalacji wykorzystujących ener-
gię geotermiczną, Budowa komunalnych instalacji do ogrze-
wania geotermicznego, Budowa użytkowych instalacji sło-
necznych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja syste-
mów rurociągów, Instalowanie systemów rur przewodzą-
cych gazy, Instalowanie systemów rur doprowadzających 
gaz, Instalowanie systemów rurociągów do przesyłania cie-
czy, Układanie i budowa rurociągów, Układanie rur, Układanie 
rurociągów, Usługi hydrauliczne, Usługi instalowania rur, 
Usługi układania rur, Usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi 
wykonawców instalacji elektrycznych, Budowa i konserwacja 
rurociągów, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Instala-
cja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elek-
trycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazocią-
gów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja izolacji 
rur, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
pieców przemysłowych, Instalacja przemysłowych zbiorni-
ków ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych urządzeń ci-
śnieniowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Insta-
lacja rurociągów przemysłowych, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 

mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, In-
stalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do kom-
pensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Insta-
lacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja 
urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalo-
wanie generatorów prądu, Instalowanie i naprawa pieców, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie 
i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalo-
wanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie 
wyposażenia budynków, Konserwacja i naprawa ciśnienio-
wych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa in-
stalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa in-
stalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji 
geotermicznych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa 
stałe, Konserwacja i naprawa przemysłowych zbiorników ci-
śnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów przemysło-
wych, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Kon-
serwacja lub naprawa palników, Konserwacja, naprawa i od-
nowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, 
serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwa-
cja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Montaż 
i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, Montaż in-
stalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Napra-
wa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja pomp zasilających lub pomp do podwyższania 
ciśnienia, Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Na-
prawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji 
sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do pro-
dukcji energii, Naprawa lub konserwacja pieców przemysło-
wych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją gene-
ratorów energii, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją pomp, Usługi czyszczenia kotłów, 
Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych 
na paliwa stałe, Usługi naprawy kotłów, 42 Usługi technolo-
giczne i dotyczące ich badania, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo projektowe, Projektowanie techniczne, Usługi po-
miarowe, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie -), 
Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Usługi w zakre-
sie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne, 
Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budow-
lanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych 
i budowlanych, Ekspertyzy w zakresie technologii, Badania 
technologiczne, Usługi analizy technologicznej, Pomiary in-
żynieryjne, Usługi projektowania technologicznego, Projek-
towanie systemów elektrycznych, Projektowanie urządzeń 
do przetwarzania danych, Projektowanie instalacji i urządzeń 
przemysłowych, Projektowanie systemów elektronicznych, 
Konwersja danych elektronicznych, Programowanie elektro-
nicznych systemów kontroli, Usługi w zakresie inżynierii elek-
trycznej, Projektowanie techniczne i doradztwo, Doradztwo 
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Monitoring systemów kompute-
rowych przy użyciu dostępu zdalnego, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Aktu-
alizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
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projektów budowlanych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowe-
go, Naprawa oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie rurociągów, Projektowanie systemów inżynierii bu-
dowlanej, Projektowanie systemów pomiarowych, Usługi in-
żynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane kompute-
rowo, Usługi projektowania technicznego związane z instala-
cjami do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego 
wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania tech-
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami do chłodze-
nia, Usługi projektowania technicznego związane z instala-
cjami do zaopatrzenia w wodę, Usługi projektowania tech-
nicznego związane z urządzeniami i instalacjami sanitarnymi, 
Projektowanie ogrzewania.

(210) 533325 (220) 2021 08 30
(731) FUNDACJA OLD MUSIC POLSKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OML Old Music Live

(531) 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(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) 533328 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Netto Taka świeżość ma sens. MIX & EAT

(531) 03.01.08, 03.01.28, 05.03.14, 07.03.11, 09.01.10, 26.01.03, 
26.01.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata 
świeża, Surowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła.

(210) 533329 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) z Zieleniaka Netto Taka świeżość ma sens.  
SZPINAK BABY

(531) 03.01.08, 03.01.28, 05.03.11, 05.03.16, 07.03.11, 09.01.10, 
26.01.15, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Szpinak [przetworzony], Szpinak, mrożony, 
Szpinak, gotowany, Szpinak konserwowy, 31 Szpinak świeży.

(210) 533333 (220) 2021 08 31
(731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łako MISIE

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso i wędliny.

(210) 533350 (220) 2021 08 30
(731) KHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKASAKA

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 Zaopatrywanie w żywność i napoje, usługi 
barów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restaura-
cji samoobsługowych, usługi barów przekąskowych, usługi 
cateringowe.

(210) 533363 (220) 2021 08 31
(731) AURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) New Iron
(510), (511) 36 Doradztwo w zakresie nieruchomości, Finan-
sowanie inwestycji budowlanych, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wyna-
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.
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(210) 533380 (220) 2021 08 31
(731) KACZMAREK BARTOSZ REHACOMPLEKS, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehacompleks kompleksowo zarządzamy 

rehabilitacją

(531) 26.04.02, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.

(210) 533396 (220) 2021 09 01
(731) KLIMUNTOWSKA MAŁGORZATA, Pieszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORCE

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Elektryczne napędy do bram, Hydrauliczne na-
pędy do bram, 9 Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Nadajniki 
i odbiorniki bezprzewodowe, Nadajniki-odbiorniki, Odbior-
niki radiowe do pilotów, Piloty do odbiorników radiowych, 
Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego 
sterowania, Piloty do urządzeń elektronicznych, Piloty [urzą-
dzenia do zdalnego sterowania], Piloty zdalnego sterowania.

(210) 533400 (220) 2021 09 01
(731) DREWICZ PIOTR BFS ZABUDOWY BALKONÓW  

& TARASÓW, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BFS SZKLANE ZABUDOWY

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Pergo-
le z metalu, 19 Szklane dachy, Szklane drzwi przezroczyste 
do budynków, Szklane drzwi do budynków, Szklane ściany, 
Pergole niemetalowe.

(210) 533401 (220) 2021 08 31
(731) HANULA ZBIGNIEW, Jaworze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUCIDIC

(531) 04.05.03, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 9 Sprzęt audio.

(210) 533411 (220) 2021 09 01
(731) WIECZOREK ANNA MANIPEDI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOHO CAFÉ

(531) 11.03.04, 27.05.01, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyj-
nego, Udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, Usłu-
gi rekreacyjne, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, 
Wypożyczanie zabawek, Usługi placów zabaw, Usługi dzie-
cięcych placów zabaw, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyj-
nych w postaci placów zabaw dla dzieci, Usługi rozrywko-
we dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, 
Wynajem dmuchanych domów do skakania, Zapewnianie 
dmuchanych domów do skakania do celów rekreacyjnych, 
Centra rozrywki, Organizowanie rozrywki, Ośrodki rozryw-
kowe, Usługi parków rozrywki, Prowadzenie parków roz-
rywki, Informacja o rozrywce, Wynajmowanie maszyn roz-
rywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Prowadze-
nie imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Pro-
dukcja występów w parkach rozrywki, Organizacja rozryw-
ki na imprezy urodzinowe, Rezerwacja miejsc na imprezy 
rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, 
Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Udostępnianie po-
mieszczeń do celów rozrywkowych, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów rozrywkowych, Wynajem maszyn i urządzeń 
rozrywkowych, Obsługa gości na imprezach rozrywko-
wych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywkowych, 
Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Dostarcza-
nie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Informacja o bile-
tach na imprezy rozrywkowe, Przygotowywanie efektów 
specjalnych w celach rozrywkowych, Zapewnienie obiek-
tów i sprzętu na potrzeby rozrywki, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi w zakresie gier 
do celów rozrywkowych, Rozrywka w postaci występów 
na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, Przed-
szkola, 43 Kawiarnia, Placówki opieki dziennej nad przed-
szkolakami i małymi dziećmi, Usługi kawiarni, Usługi barów 
kawowych, Usługi barów i restauracji, Bary przekąskowe.

(210) 533412 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MAJTEK BAJTEK
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, 16 Książki, 18 Parasole plażowe, Torby pla-
żowe, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawar-
te w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25 Kapelusze plażowe, 
Obuwie plażowe, Płaszcze plażowe, Chusty plażowe, Sandały 
i buty plażowe, Stroje plażowe, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Piłki plażo-
we, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmuchiwane 
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akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane zabawki 
do basenu, Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy.

(210) 533413 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MAJKTEK KAJTEK
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego, Kółka na klucze i breloczki oraz za-
wieszki do nich, 16 Książki, 18 Torby plażowe, Parasole pla-
żowe, 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25 Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Chusty pla-
żowe, Kapelusze plażowe, Obuwie plażowe, Sandały i buty 
plażowe, Płaszcze plażowe, Stroje plażowe, 28 Artykuły 
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Piłki 
plażowe, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmu-
chiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane 
zabawki do kąpieli, Nadmuchiwane zabawki do basenu.

(210) 533414 (220) 2021 09 01
(731) TULIPAN PANIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żółwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TuliPan Panią

(531) 05.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 26 Kwiaty sztuczne, 31 Kwiaty cięte, 35 Usługi 
w zakresie zamówień online, 38 Komunikacja za pośrednic-
twem blogów online, 39 Dostawa paczek drogą lądową, Do-
stawa przesyłek, Dostawa paczek przez kuriera.

(210) 533415 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SZEŚCIORNICA
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, 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 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Ar-
tykuły i sprzęt sportowy.

(210) 533416 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PODWODNA PRZYGODA
(510), (511) 14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, 18 Parasole plażowe, Torby plażowe, Parasole 
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, Ręczniki 
plażowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Odzież, Kapelusze plażowe, Chusty 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 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Ar-
tykuły i sprzęt sportowy, Piłki plażowe, Akcesoria nadmuchi-
wane do basenów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na wodzie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchi-
wane zabawki do kąpieli.

(210) 533417 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PODWODNE ŻYCIE
(510), (511) 14 Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, 18 Parasole plażowe, Torby plażowe, Parasole 
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 Chusty plażowe, Kapelusze plażowe, Obuwie 
plażowe, Płaszcze plażowe, Sandały i buty plażowe, Stroje 
plażowe, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, 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, Akcesoria nadmuchiwane 
do basenów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wo-
dzie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchiwane 
zabawki do kąpieli, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Arty-
kuły i sprzęt sportowy.

(210) 533418 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PODWODNA KRAINA
(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, Ręczni-
ki plażowe, 25 Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Obuwie, Odzież, Chusty plażowe, Kapelusze 
plażowe, Płaszcze plażowe, Obuwie 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 peru-
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ki i sztuczne włosy, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Artykuły i sprzęt sportowy, Akcesoria do pływania, Akceso-
ria nadmuchiwane do basenów, Nadmuchiwane akcesoria 
unoszące się na wodzie, Piłki plażowe.

(210) 533419 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MORSKIE OPOWIEŚCI
(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, Odzież, Obuwie, Chusty plażowe, Obuwie plażowe, 
Kapelusze plażowe, Płaszcze plażowe, Sandały i buty plażo-
we, Stroje 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) 533420 (220) 2021 09 01
(731) KRUK WOJCIECH, Radzionków
(540) (znak słowny)
(540) BESTFON
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audio-
wizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone na nośni-
kach informacje i dane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, 38 Usługi telekomunikacyjne, 42 Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 533421 (220) 2021 09 01
(731) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) PODWODNY ŚWIAT
(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, Nakry-
cia 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 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Ak-
cesoria do pływania, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, 
Artykuły i sprzęt sportowy, Piłki plażowe, Nadmuchiwane 
akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane zabawki 
do kąpieli, Nadmuchiwane zabawki do basenu.

(210) 533423 (220) 2021 09 01
(731) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) JEDZENIE U NAS TO SZTUKA
(510), (511) 29 Chipsy warzywne, Chipsy ziemniaczane, 
Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Czipsy o ni-
skiej zawartości tłuszczu, Dipy serowe, Falafel, Frytki, Frytki 
ziemniaczane, Gotowe dania składające się głównie z mię-
sa, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Goto-
we posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie 
z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie 
lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie 
z substytutów mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie 
z indyka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Guacamole, Kawałki 
kurczaka do kanapek, Krążki z cebuli, Kurczak smażony, Mięso 
gotowe do spożycia, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kur-
czaka w panierce], Pieczony kurczak, Pokrojone sałatki wa-
rzywne, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, 
Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie sera, Przekąski 
na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski ziemniaczane, Sałatka z kurczaka, Sa-
łatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki 
na bazie ziemniaków, Sałatki warzywne, Skrzydełka kurczaka, 
Ser w postaci dipów, Szaszłyki, Wołowina gotowa do spoży-
cia, Wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona 
na grillu [bulgogi], Zapiekanki [żywność], Ziemniaki smażone 
w cieście, Mięso i wyroby mięsne, Befsztyk z siekanej woło-
winy (hamburger), Bekon, Burgery, Burgery mięsne, Burgery 
z indyka, Chorizo [kiełbasa hiszpańska], Drób, Filety z piersi 
kurczaka, Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hamburgery 
z kurczaka, Kawałki kurczaka, Kawałeczki bekonu, Kiełbaski 
do hotdogów, Mięso pokrojone w plastry, Pastrami, Przetwo-
rzone produkty mięsne, Seitan [substytut mięsa], Steki wie-
przowe, Steki wołowe, Steki z mięsa, Substytuty drobiu, Sub-
stytuty mięsa, Szarpana wieprzowina, Szarpana wołowina, 
Szarpany kurczak, Szaszłyki jagnięce, Wołowina w plastrach, 
Paluszki serowe, 35 Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Administrowanie konkur-
sami w celach reklamowych, Administrowanie dotyczące 
marketingu, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja 
drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, 
materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów 
promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dys-
trybucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja 
ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, 
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dystrybucja 
prospektów do celów reklamowych, Dystrybucja prospek-
tów i próbek, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja ulotek, bro-
szur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja 
ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Kol-
portaż próbek, Organizowanie dystrybucji próbek reklamo-
wych, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję kuponów, Promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Reklama 
korespondencyjna, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Roz-
powszechnianie broszur reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
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w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpo-
wszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą 
sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, Usługi reklamowe w zakresie 
reklamy bezpośredniej świadczone w ramach koresponden-
cji masowej, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu 
do napojów, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych 
w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie żywności, Usługi reklamowe, promocyjne i mar-
ketingowe, 43 Dostarczanie informacji o usługach barów, 
Informacja o usługach restauracyjnych, Informacje i doradz-
two w zakresie przygotowywania posiłków, Udostępnianie 
opinii na temat restauracji, Udostępnianie opinii na temat re-
stauracji i barów, Udzielanie informacji dotyczących restau-
racji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi dorad-
cze w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi doradcze związane z tech-
nikami pieczenia, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie infor-
macji na temat jedzenia i picia], Bary, Bary przekąskowe, Bary 
sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organi-
zowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z gril-
lem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie napojów w małych browar-
niach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barowe, Usługi klubów nocnych [zaopa-
trzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Organizowanie bankietów, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi barów 
piwnych, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów go-
ścinnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi 
restauracji fast-food, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restau-
racji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne, 
Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szyb-
kiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 

w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napo-
je, Usługi zaopatrzenia w żywność.

(210) 533425 (220) 2021 09 01
(731) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram MARKET

(531) 24.17.25, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospo-
darstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środ-
ków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-
nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: produkty 
spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezal-
koholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły 
gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artyku-
ły biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-
nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Reklama, 36 Przyjmowanie opłat za rachunki, 
Usługi w zakresie regulowania rachunków, Usługi w zakresie 
rachunków bieżących, Usługi doładowania liczników ener-
getycznych.
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(210) 533427 (220) 2021 09 01
(731) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram MARKET

(531) 24.17.25, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, 
artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżu-
teria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, na-
poje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków i przybo-
rów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa 
i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki do konser-
wacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły 
sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły 
przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, 
zestawy prezentowe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży hurtowej związane z następującymi 
produktami: produkty spożywcze przetworzone i nieprze-
tworzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wy-
roby tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artyku-
ły chemii gospodarczej, środków i przyborów toaletowych 
i higieny osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przybory 
szkolne, odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, me-
ble, artykuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły 
dziecięce, doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, ar-
tykuły dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy prezen-
towe, opakowania, artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie 
sprzedaży hurtowej online związane z następującymi pro-
duktami: produkty spożywcze przetworzone i nieprzetwo-
rzone, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, wyroby 
tytoniowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły che-
mii gospodarczej, środków i przyborów toaletowych i higieny 
osobistej, artykuły biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, 
odzież, obuwie i środki do konserwacji obuwia, meble, arty-
kuły metalowe, lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dzie-
cięce, doładowania, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły 
dla zwierząt, artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, 
opakowania, artykuły ogrodnicze, Reklama, 36 Przyjmowanie 
opłat za rachunki, Usługi w zakresie regulowania rachunków, 
Usługi w zakresie rachunków bieżących, Usługi doładowania 
liczników energetycznych.

(210) 533429 (220) 2021 09 01
(731) VEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) SECORUN
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 533430 (220) 2021 09 01
(731) NEWMOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do dywanów, Kleje do kładzenia powłok 
ściennych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje do pokryć pod-
łogowych, Kleje do tapetowania, Tapetowanie (Kleje do -), 
Środki gruntujące do: wykładzin, paneli i tapet, do malo-
wania i tapetowania, 19 Niemetalowe panele podłogowe, 
Niemetalowe panele ścienne, Niemetalowe panele sufito-
we, Okładzinowe panele ścienne (Niemetalowe -), Panele 
akustyczne niemetalowe, Sufity podwieszane (Niemetalo-
we -), Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Listwy podłogowe, 
niemetalowe, Listwy przypodłogowe niemetalowe, Ma-
teriały okładzinowe (Niemetalowe -), Listwy niemetalowe, 
27 Wykładzina dywanowa, Materiały do pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian 
i sufitów, Winylowe pokrycia ścian, Dywany, Podkłady pod 
dywany, Wykładziny podłogowe [dywany], Pokrycia podło-
gowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Pokrycia podłogowe 
o właściwościach izolacyjnych, Winylowe wykładziny pod-
łogowe, Pokrycia ścienne, Tapeta, Tapeta tekstylna, Tapeta 
z efektami wizualnymi 3D, Tapeta z pokryciem tekstylnym, 
Tapety winylowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi 
w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego i hurtowego  
z: tapetami, panelami, wykładzinami i materiałami budowla-
nymi niemetalowymi oraz klejami i środkami gruntującymi 
do wykładzin, paneli, tapet, Prowadzenie przedstawicielstwa 
firm zagranicznych, Pośrednictwo handlowe polegające 
na kojarzeniu kontrahentów, Prowadzenie agencji informa-
cji handlowej, 37 Malowanie, Montaż podłóg drewnianych, 
Usługi malarskie, Układanie pokryć podłogowych, Usługi 
budowlane, Montaż ścianek działowych, akustycznych ścian 
przesuwnych, drzwi wewnętrznych oraz sufitów podwiesza-
nych, Montaż wykładzin i paneli podłogowych.

(210) 533431 (220) 2021 09 01
(731) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram EXPRESS

(531) 24.17.25, 26.01.01, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospo-
darstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środ-
ków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
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lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-
nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: produkty 
spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezal-
koholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły 
gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artyku-
ły biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-
nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Reklama, 36 Przyjmowanie opłat za rachunki, 
Usługi w zakresie regulowania rachunków, Usługi w zakresie 
rachunków bieżących, Usługi doładowania liczników ener-
getycznych.

(210) 533432 (220) 2021 09 01
(731) GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA, Płock
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gram WIĘCEJ

(531) 24.17.25, 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospo-
darstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środ-
ków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły 
biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-

nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: produkty 
spożywcze przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezal-
koholowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły 
gospodarstwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, 
środków i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artyku-
ły biurowe, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie 
i środki do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, 
lekarstwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowa-
nia, biżuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, 
artykuły elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, 
artykuły ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej online 
związane z następującymi produktami: produkty spożywcze 
przetworzone i nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe, 
napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, artykuły chemii gospodarczej, środków 
i przyborów toaletowych i higieny osobistej, artykuły biuro-
we, prasa i książki, przybory szkolne, odzież, obuwie i środki 
do konserwacji obuwia, meble, artykuły metalowe, lekar-
stwa, artykuły sportowe, artykuły dziecięce, doładowania, bi-
żuteria, artykuły przemysłowe, artykuły dla zwierząt, artykuły 
elektroniczne, zestawy prezentowe, opakowania, artykuły 
ogrodnicze, Reklama, 36 Przyjmowanie opłat za rachunki, 
Usługi w zakresie regulowania rachunków, Usługi w zakresie 
rachunków bieżących, Usługi doładowania liczników ener-
getycznych.

(210) 533435 (220) 2021 09 01
(731) GŁOWNIA-TACAKIEWICZ PAULINA, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KODODI

(531) 03.07.06, 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wy-
robów tekstylnych, Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, 
Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Japońskie ręcz-
niki bawełniane (tenugui), Kuchenne ręczniki [tekstylne], Ma-
teriał ręcznikowy, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Ręczniki, 
Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk wykona-
ne z materiałów tekstylnych, Ręczniki do rąk z materiałów 
tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpielowe], 
Ręczniki frotte, Ręczniki golfowe, Ręczniki kąpielowe, Ręcz-
niki kąpielowe do owijania, Ręczniki kuchenne, Śpiworki dla 
niemowląt, Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Baldachimy 
nad łóżeczka dziecięce, Kocyki dziecięce, 25 Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
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Buty dziecięce, Majtki dziecięce [odzież], Spodnie dziecięce, 
Wyprawki dziecięce [odzież], 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 533436 (220) 2021 09 01
(731) BARTBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Butryny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BARTBO

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Reklama, Reklama banerowa, Reklama ra-
diowa, Reklama i marketing, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trze-
cich, 41 Imprezy kulturalne, Organizacja rozrywki na impre-
zy urodzinowe, Obozy sportowe, Obozy sportowe (Organi-
zowanie -), Szkolenia edukacyjne, Szkolenia biznesowe, Szko-
lenia dla dorosłych, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia 
ruchowe dla dzieci, Pokazy edukacyjne, Pokazy sztucznych 
ogni, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka, 
Rozrywka interaktywna, Edukacja, rozrywka i sport, Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
zawodów [edukacja lub rozrywka], Planowanie i przeprowa-
dzanie imprez [rozrywka], Usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [rozrywka], Rozrywka w postaci parków wodnych 
i parków rozrywki, Usługi w zakresie firmowych imprez dla 
klientów lub pracowników (rozrywka).

(210) 533437 (220) 2021 09 01
(731) APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Polly Pizza
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Pizzerie.

(210) 533450 (220) 2021 09 01
(731) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) PASISKLEP
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Banda-
ny, Bandany na szyję, Chusty, szale na głowę, Czapki basebal-
lowe, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki i czapeczki 
sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], 
Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czepki 
damskie, dziecinne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], 
Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze plażowe, Kapelusze 
przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze 
słomkowe, Kaptury [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski 
na głowę, Papierowe czapki noszone przez kucharzy, Sporto-
we nakrycia głowy [inne niż kaski], Termoaktywne nakrycia 
głowy, Bermudy, Bermudy (szorty), Bluzki z krótkimi rękawami, 
Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sporto-
we z kapturem, Bluzy z kapturem, Chustki na głowę, Chusty 
plażowe, Długie kurtki, Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], 
Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki z polaru, 
Komplety koszulek i spodenek, Koszule, Koszule sportowe, 
Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z krót-

kimi rękawami, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki polo 
z dzianiny, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Kurtki, Kurt-
ki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Kurtki sportowe, Kurtki wierzchnie, Kurtki z dzia-
niny polarowej, Kurtki z rękawami, Odzież codzienna, Odzież 
dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież męska, Odzież męska, 
damska i dziecięca, Odzież sportowa, Paski tekstylne, Podko-
szulki, Polary, Poszetki, Skarpetki męskie, Spodenki kąpielowe, 
Spodnie dresowe, Spodnie od dresu, Chustki [apaszki], Chu-
sty [odzież], Kamizelki, Kamizelki [bezrękawniki], Komplety 
do biegania [odzież], Krótkie spodnie, Odzież wierzchnia dla 
dzieci, Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla 
chłopców, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Stroje spor-
towe, Szaliki, Szorty, Ubrania codzienne, Wiatrówki, 28 Gry 
planszowe i urządzenia do hazardu, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, 35 Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja 
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem 
poczty, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybu-
cja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do celów 
reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów reklamo-
wych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków 
i próbek do celów reklamowych, Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Promocja towarów i usług osób trzecich 
poprzez dystrybucję kuponów, Promowanie sprzedaży to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów 
drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, 
Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie broszur re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów 
w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Roz-
powszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie re-
klam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam poprzez 
Internet, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej 
świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi roz-
powszechniania materiałów reklamowych, Usługi reklamo-
we, promocyjne i marketingowe, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagra-
ne filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żyw-
ność, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów do-
mowych, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami 
i szklankami, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami 
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
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w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikate-
sowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie sprzedażą, 
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Pośred-
niczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Usłu-
gi reklamowe w zakresie odzieży, Rozpowszechnianie reklam 
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, Dostarczanie powierzchni rekla-
mowych w globalnej sieci komputerowej, Aktualizowanie 
informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Do-
starczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji 
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, 
Kampanie marketingowe, Marketing cyfrowy, Marketing 
internetowy, Planowanie strategii marketingowych, Prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja 
nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, Produkcja reklam, Promocja online sieci 
komputerowych i stron internetowych, Promowanie wyda-
rzeń specjalnych, Publikacja reklam, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Reklama, Reklama w Internecie dla osób 
trzecich, Reklamy online.

(210) 533471 (220) 2021 09 02
(731) LUBLINVEST PILIPCZUK LENART BREŚ SPÓŁKA 

JAWNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Lublinvest
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi mar-
ketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, 41 Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Udostępnianie filmów online nie do pobrania.

(210) 533474 (220) 2021 09 02
(731) LEXCENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEXCENTER
(510), (511) 35 Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi wsparcia 
administracyjnego i przetwarzania danych, Administrowanie 
sprawami przedsiębiorstwa, Usługi w zakresie administracji 

biurowej [dla osób trzecich], Wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowe-
go w obiektach do co-workingu, Kopiowanie dokumentów 
na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie odbierania telefo-
nów i przekazywania wiadomości, Zarządzanie dokumen-
tacją biznesową, Usługi biurowe w zakresie organizowania 
spotkań, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych 
z działalnością gospodarczą, 36 Usługi w zakresie nierucho-
mości, Wynajem nieruchomości, Wynajem powierzchni biu-
rowej, Wynajem biur do coworkingu, Dzierżawa biur, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, Udzielanie informacji 
związanych z wynajmem budynków.

(210) 533475 (220) 2021 09 02
(731) MARCIN BARTCZAK, Potępa
(540) (znak słowny)
(540) HYDROCHEM
(510), (511) 1 Chemikalia do stosowania w procesach 
uzdatniania wody, Chemikalia do uzdatniania wody, Prepa-
raty do uzdatniania wody, Produkty chemiczne do uzdat-
niania wody, Środki do uzdatniania wody, Substancje 
chemiczne do uzdatniania ścieków, Preparaty chemiczne 
do uzdatniania wody.

(210) 533476 (220) 2021 09 02
(731) SMARTPARK SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) NEXTPARK
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz obiektów parkingowych, 39 Prowadze-
nie parkingów, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotni-
skach, Rezerwowanie miejsc parkingowych, Udostępnianie 
miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingo-
wych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z par-
kowaniem samochodów, Usługi komunikacji wahadłowej 
dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, 
Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udo-
stępniania miejsc parkingowych, Usługi w zakresie odprowa-
dzania samochodów na parking, Wynajem automatycznych 
systemów parkingowych, Wynajem garażowych miejsc par-
kingowych, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży 
dla pojazdów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wyna-
jem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Wynajem garaży 
i miejsc parkingowych.

(210) 533477 (220) 2021 09 02
(731) KOKCZYŃSKI MICHAŁ, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK CAFE KONSTANCIN
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(531) 05.13.25, 24.01.10, 24.01.17, 24.09.02, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.08, 27.05.09, 27.05.17

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi w zakresie prowadzenia restauracji, kawiarni, kafete-
rii, cukierni, barów, kantyn oraz sieci barów szybkiej obsługi, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Bary, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć wesel-
nych, urodzinowych i okolicznościowych [żywność i na-
poje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z gril-
lem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów 
alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, 
Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi kawiar-
ni, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, 
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie je-
dzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-
nia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności 
i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi 
zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Usługi osobistych kucharzy, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Usługi barów kawowych, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Wynajem mebli, bielizny stoło-
wej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia 
i napojów, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
konferencje, warsztaty, spotkania i uroczystości.

(210) 533486 (220) 2021 09 02
(731) MATUŁA KRZYSZTOF DORADCA MARKETINGOWY, 

Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Narcisios

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 25 Bielizna, Bielizna damska, Bielizna nocna, 
Body [bielizna], Gorsety [bielizna], Biustonosze, Majtki, Poń-
czochy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, wysyłko-
wej oraz online związane z bielizną.

(210) 533513 (220) 2021 09 03
(731) APARTBOAT KALINOWSKI, PANTUŁA, CIEPLIŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apartBOAT.pl

(531) 03.07.16, 03.07.24, 18.03.14, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Wynajem statków, 43 Wyna-
jem budynków przenośnych, Wynajem domków letnisko-
wych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne.

(210) 533525 (220) 2021 09 03
(731) PROMETRIQ AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODONET RODOMED

(531) 27.05.01, 27.05.05, 14.05.23, 29.01.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie ksią-
żek, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycz-
nych [szkolenia], Wyższe uczelnie [edukacja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], 42 Badania naukowe, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych.

(210) 533526 (220) 2021 09 03
(731) KARKUT MAREK, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) AMBI
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa produktów 
spożywczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Usługi 
przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Lodziarnie, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napo-
je, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi zaopatrzenia w żywność, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze w dzie-
dzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność, Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe 
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w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie ba-
rów szybkiej obsługi, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 533527 (220) 2021 09 03
(731) KARKUT MAREK, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AMBI

(531) 26.13.25, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 39 Dostawa żywności, Dostawa produktów 
spożywczych, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Usługi 
przechowywania żywności, Usługi w zakresie dostarcza-
nia żywności, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Lodziarnie, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napo-
je, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze 
w zakresie przygotowania żywności, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi zaopatrzenia w żywność, Kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie 
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi doradcze w dzie-
dzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność, Kontraktowe usługi w zakresie 
żywności, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe 
w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie ba-
rów szybkiej obsługi, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem.

(210) 533528 (220) 2021 09 03
(731) PROMETRIQ AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Collegium Prometricum

(531) 01.15.15, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie książek, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych 
[szkolenia], Wyższe uczelnie [edukacja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], 42 Badania naukowe.

(210) 533532 (220) 2021 09 03
(731) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) FIG
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Kal-
kulatory elektroniczne, Oprogramowanie do eksploracji da-
nych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatno-
ści elektronicznych, Oprogramowanie do pobrania w posta-
ci aplikacji mobilnych do dostaw i zamówień jedzenia, Opro-
gramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz 
danych, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogra-
mowanie edukacyjne, Oprogramowanie interaktywne bazy 
danych, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania 
informacji rynkowych, Oprogramowanie komputerowe 
do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie kom-
puterowe umożliwiające dostarczanie informacji za pośred-
nictwem internetu, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do zarządzania informacjami, Urządzenia do analizy 
żywności, 11 Podgrzewacze do jedzenia, Szafki chłodnicze 
do przechowywania żywności, Urządzenia do podgrze-
wania żywności, Witryny chłodnicze do ekspozycji żywno-
ści, Urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia napojów, 
39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostawa dań, 
w szczególności zimnego i ciepłego jedzenia, w szczegól-
ności skompletowanych zestawów do natychmiastowego 
spożycia, Dostawa napojów, w szczególności alkoholowych 
oraz dostawa zestawu napojów (nie do natychmiastowego 
spożycia), Dostawa towarów tytoniowych, w szczególności 
cygar, Dostawa towarów, w szczególności produktów żyw-
nościowych i napojów (nie do natychmiastowego spoży-
cia) w szczególności paczek z produktami żywnościowymi 
i napojami (nie do natychmiastowego spożycia) i towarów 
tytoniowych, Dostawa z restauracji, mianowicie dostawa 
dań i napojów z restauracji do natychmiastowego spożycia, 
Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygoto-
wanych do spożycia, Magazynowanie żywności, Pakowanie 
napojów, Pakowanie towarów, mianowicie produktów żyw-
nościowych do jednego menu, Usługi kurierskie towarów, 
Usługi w zakresie dostarczania żywności, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, 43 Dostarcza-
nie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kate-
ring obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering 
obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obej-
mujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kontrak-
towe usługi w zakresie żywności, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygoto-
wywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, Udzielanie informacji związanych z przygotowywa-
niem żywności i napojów, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze do-
tyczące żywności, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi doradcze w zakresie 
przygotowania żywności, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cyjne, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny 
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedze-
nia i napojów, Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, 
Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Obsługa gastro-
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nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Wynajem jednostek wydających ciepłe 
i schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające, 45 Li-
cencjonowanie oprogramowania komputerowego, Licen-
cjonowanie programów komputerowych, Programy kompu-
terowe (licencjonowanie -) [usługi prawne], Licencjonowanie 
koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
baz danych [usługi prawne].

(210) 533534 (220) 2021 09 03
(731) BOLIGŁOWA GRZEGORZ MILLESOFT, Tropiszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) buziak

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi sieci tele-
komunikacyjnych, Telekomunikacja, Dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie 
dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwa-
nia danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wy-
szukiwarek, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Hosting strony in-
ternetowej online do tworzenia i hostingu mikrowitryn dla 
przedsiębiorstw, Hosting strony internetowej w zakresie 
elektronicznego przechowywania zdjęć i filmów cyfro-
wych, Hosting i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej 
na strony internetowe, Dostarczanie informacji w dziedzi-
nie projektowania architektonicznego za pośrednictwem 
strony internetowej, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony 
internetowej, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo zwią-
zane z projektowaniem i opracowywaniem programów 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane 
z projektowaniem i opracowywaniem programów kom-
puterowych baz danych, Doradztwo związane z projekto-
waniem i opracowywaniem programów komputerowych, 
Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron 
internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo zwią-
zane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych 
[projektowanie wnętrz], Dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, Komputerowe projektowanie graficzne 
do mapowania projekcji wideo, Konstrukcyjne (Projektowa-
nie -), Oceny techniczne związane z projektowaniem, Opra-
cowywanie i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku 
i obrazu, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron 
głównych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie 
-), Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowe-
go, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie [projekto-
wanie] kuchni, Planowanie [projektowanie] barów, Plano-
wanie i projektowanie kuchni, Planowanie i projektowanie 
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie i projek-
towanie obiektów sportowych, Planowanie, projektowanie 

i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, 
Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projekto-
wanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] pubów, Pro-
gramowanie komputerów i projektowanie oprogramowa-
nia, Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Plano-
wanie [projektowanie] klubów, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Projektowanie akcesoriów mody, 
Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie animacji na rzecz innych, 
Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trze-
cich, Projektowanie animowanych postaci na kartki poczto-
we, Projektowanie baz danych, Projektowanie gier, Projek-
towanie gier planszowych, Projektowanie graficzne, Projek-
towanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne logo 
reklamowych, Projektowanie hoteli, Projektowanie i aktuali-
zacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa da-
nych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie sieci, 
Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania i sprzętu do wzmacnia-
nia i transmisji sygnału, Projektowanie i opracowywanie pro-
duktów multimedialnych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania komputerowego do sterowania procesa-
mi, Projektowanie i opracowywanie programów zabezpie-
czających przed zagrożeniami internetowymi, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji 
i monitorowania systemów energii słonecznej, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostępu 
i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze oblicze-
niowej, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
do elektronicznych przewodników po programach telewi-
zyjnych, Projektowanie i opracowywanie nowych technolo-
gii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie 
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, 
zarządzania łańcuchem dostaw i portali e-biznesowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania komputero-
wego do zarządzania bazami danych, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego do logistyki, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do zarządzania łańcuchem dostaw, Projektowanie 
i opracowywanie systemów do wyprowadzania danych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania opera-
cyjnego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania gier komputerowych, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury diagnostycznej, 
Projektowanie i opracowywanie urządzeń do bezprzewodo-
wej transmisji danych, Projektowanie i opracowywanie apa-
ratury, przyrządów i sprzętu do bezprzewodowej transmisji 
danych, Projektowanie i opracowywania oprogramowania 
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtual-
nej rzeczywistości, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projekto-
wanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie i rozwój oprogramowania do gier wideo, Projektowa-
nie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, 
Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projekto-
wanie i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie induktorów elektromagnetycznych na zamó-
wienie, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sie-
ciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projek-
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towanie i tworzenie stron głównych i stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie nowych produktów, Projek-
towanie i opracowywanie systemów komputerowych, Pro-
jektowanie i opracowywanie architektury oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie progra-
mów komputerowych baz danych, Obsługiwanie wyszuki-
warek, Udostępnianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania da-
nych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Udostępnia-
nie wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci 
komputerowej, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnienie wyszu-
kiwarek internetowych, Usługi projektowania wyszukiwarek 
internetowych, 45 Usługi randkowe przez Internet, Usługi in-
ternetowe w zakresie umawiania się na randki, swatania i po-
znawania osób, Serwis randkowy za pośrednictwem wideo, 
Komputerowe usługi randkowe.

(210) 533535 (220) 2021 09 03
(731) The Interpublic Group of Companies, Inc.,  

Nowy Jork, US
(540) (znak słowny)
(540) IPG HEALTH
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i medial-
ne oraz planowanie strategiczne związane z reklamą i mar-
ketingiem.

(210) 533537 (220) 2021 09 03
(731) NORWIŃSKA EWA MISIOWO, Jabłonka
(540) (znak słowny)
(540) MISIOWO
(510), (511) 25 Odzież dziecięca.

(210) 533559 (220) 2021 09 06
(731) CZYSZCZOŃ, Murów
(540) (znak słowny)
(540) JM Protector
(510), (511) 6 Metalowe parapety okienne, Parapety z mate-
riałów metalowych, Materiały do obróbki dachu metalowe, 
Okładziny z blachy cienkiej, Ocynkowane arkusze blachy sta-
lowej, Blacha, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Metalowe 
materiały na ogrodzenia, Ogrodzenia metalowe.

(210) 533575 (220) 2021 09 06
(731) KORBAS MATEUSZ ANALITI, Komorów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BORN to EXPLORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież niemowlęca, Odzież dzie-
cięca, Odzież męska, Swetry [odzież], Kurtki [odzież], Topy 
[odzież], Bliźniaki [odzież], Odzież dziana, Odzież codzien-
na, Odzież dziewczęca, Odzież wodoodporna, Odzież dla 
chłopców, Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież do spania, 
Wyprawki dziecięce [odzież], Pieluchomajtki [odzież], Kom-
binezony [odzież], Body [odzież], Odzież damska, Majtki 
dziecięce [odzież], Rękawiczki jako odzież, Odzież wierzch-
nia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla 
małych dzieci, Dolne części ubrań [odzież], Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie 
dla dzieci, Kapelusze, Czapki jako nakrycia głowy, Spodnie, 
Spodenki, Spódnice, Sukienki do chrztu, Sukienki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Sukienki damskie, Koszule, Swetry, 

Bielizna, Bielizna dla niemowląt, Bluzki, Bluzy dresowe, Apasz-
ki, Chusty [odzież], Kostiumy kąpielowe, Kostiumy na bale 
maskowe i Halloween.

(210) 533576 (220) 2021 09 06
(731) KORBAS MATEUSZ ANALITI, Komorów
(540) (znak słowny)
(540) Born to Explore
(510), (511) 25 Odzież, Odzież niemowlęca, Odzież dzie-
cięca, Odzież męska, Swetry [odzież], Kurtki [odzież], Topy 
[odzież], Bliźniaki [odzież], Odzież dziana, Odzież codzien-
na, Odzież dziewczęca, Odzież wodoodporna, Odzież dla 
chłopców, Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież do spania, 
Wyprawki dziecięce [odzież], Pieluchomajtki [odzież], Kom-
binezony [odzież], Body [odzież], Odzież damska, Majtki 
dziecięce [odzież], Rękawiczki jako odzież, Odzież wierzch-
nia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież dla 
małych dzieci, Dolne części ubrań [odzież], Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie 
dla dzieci, Kapelusze, Czapki jako nakrycia głowy, Spodnie, 
Spodenki, Spódnice, Sukienki do chrztu, Sukienki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Sukienki damskie, Koszule, Swetry, 
Bielizna, Bielizna dla niemowląt, Bluzki, Bluzy dresowe, Apasz-
ki, Chusty [odzież], Kostiumy kąpielowe, Kostiumy na bale 
maskowe i Halloween.

(210) 533577 (220) 2021 09 06
(731) FUNDACJA NATURE FOUNDATION, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAPARY ŚWIATA

(531) 01.05.15, 27.05.01
(510), (511) 30 Herbaty, napoje na bazie herbaty.

(210) 533583 (220) 2021 09 06
(731) MMR GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usłu-
gi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i za-
granicznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów dla potrzeb przemysłu budowlanego, górniczego, 
transportu pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w hurtowniach, sklepach i na stronie internetowej 
przeznaczonej do sprzedaży produktów dla przemysłu bu-
dowlanego, górniczego, motoryzacyjnego i transportu, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej śrub metalowych, 
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metalowych elementów konstrukcyjnych, odkuwek z metali, 
odkuwek stopów (surowych lub półprzetworzonych), ele-
mentów metalowo - gumowych dla pojazdów szynowych, 
materiałów kolejowych, podkładów kolejowych, metalo-
wych, zwrotnic kolejowych, produktów do taboru szynowe-
go, systemów pneumatycznych, sprężyn gumowo-metalo-
wych, gumowo-metalowych sworzni, wahaczy, gumowo-
-metalowych odbijaków, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej kompozytowych wstawek hamulcowych, maźnic, 
wibroizolatorów, okładzin hamulcowych hamulca tarczowe-
go, armatury złącznej, końcówek do węży, obejm do węży, 
szybkozłączek, złączy obrotowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej i/lub hurtowej obręczy kół do pojazdów, obręczy kół 
kolejowych, złącz kolejowych, stawek, klocków i okładzin ha-
mulcowych do pojazdów szynowych i użytkowych, amorty-
zatorów do pojazdów szynowych i użytkowych, systemów 
zawieszenia pneumatycznego do pojazdów szynowych 
i użytkowych, węży i kanałów wentylacyjnych do pojazdów 
szynowych, elementów metalowo-gumowych do pojaz-
dów szynowych i użytkowych, profili przyszynowych i profili 
bezpieczeństwa dla infrastruktury torowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej konstrukcji stalowych, stalowych 
schodów i barierek, armatury złącznej, końcówek do węży, 
obejm do węży, szybkozłączek, złączy obrotowych, węży 
przemysłowych na bazie węży gumowych, stalowych i two-
rzywowych, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
urządzeń napełniająco-opróżniających do przeładunku/zała-
dunku/wyładunku substancji chemicznych do cystern samo-
chodowych oraz kolejowych, Usługi sprzedaży detalicznej  
i/lub hurtowej elektrycznych /elektronicznych /automatycz-
nych/biometrycznych systemów kontroli stanu uziemienia 
cystern drogowych podczas ich napełniania i opróżniania, 
systemów kontroli poprawności/monitoringu poprawno-
ści stanu uziemienia cystern, oprogramowania do systemu 
kontroli stanu uziemienia cystern, pomp przemysłowych, 
Sprzedaż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz 
przy użyciu innych niż internet środków komunikacji na od-
ległość następujących produktów: maszyn offsetowych, plo-
terów do wycinania różnego typu materiałów, perforowania 
i cięcia kartonu, konfekcjonowania skóry, korka, akcesoriów 
i oprogramowania do wyżej wymienionych maszyn, Sprze-
daż tradycyjna, hurtowa i detaliczna, internetowa oraz przy 
użyciu innych niż internet środków komunikacji na odległość 
produktów do druku offsetowego: farb i lakierów olejowych, 
chemii i lakierów do druku, grawerowanych elastomerowych 
form do lakierowania, obciągów do druku, obciągów i płyt 
do lakierowania, papierów lakierowanych i folii podkładowej, 
płyt offsetowych wchodzących w skład maszyn drukarskich, 
włóknin czyszczących, folii do kałamarzy, gąbek i rękawic po-
ligraficznych, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Usługi badania rynku.

(210) 533595 (220) 2021 09 06
(731) WILK MARTA WILKI DWA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WILKI dwa fashion design

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież 
dziecięca, Odzież dziewczęca, Swetry, Odzież wierzchnia dla 
dzieci, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież trenin-
gowa, Odzież do spania, Bluzki, Spódnice, Koszule, Spodnie, 
Kurtki, Skarpetki, Topy [odzież], Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Sukienki damskie, Suknie 
wieczorowe, T-shirty z krótkim rękawem, Koszulki polo, Ko-
szulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Bielizna, Paski, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą.

(210) 533597 (220) 2021 09 03
(731) FUNDACJA PGNIG S.A. IM. IGNACEGO 

ŁUKASIEWICZA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALI WIELCY ODKRYWCY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.04, 16.03.13, 16.03.17, 26.11.25
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, do celów 
dydaktycznych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośni-
ki nagrań cyfrowych, Komputery, Programy komputerowe, 
16 Papier, karton, druki, Materiały introligatorskie, Fotografie, 
Materiały biurowe, Kleje do celów biurowych lub domo-
wych, Materiały dla artystów, Pędzle do malowania, Maszy-
ny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), Ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w in-
nych klasach), 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w in-
nych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności 
gospodarczej, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Badania oraz 
usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie 
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(210) 533599 (220) 2021 09 03
(731) STOLARSKI BEATA BODHI WORK MASSAGE THERAPY, 

Sopot
(540) (znak słowny)
(540) BODHI WORK
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, kadzidełka, 
kadzidełka na patyczkach, kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
mydła, olejki do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, oleje 
do masażu, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, 
świece do masażu do celów kosmetycznych, 41 Zajęcia i kur-
sy jogi, medytacji, szkolenia z różnych technik masażu i pracy 
z ciałem, 44 Terapia manualna, masaż, w tym masaż: kla-
syczny, relaksacyjny, sportowy, wyszczuplający, masaż tajski, 
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balijski, hawajski „lomi lomi nui”, masaż pałeczkami bambu-
sowymi, kamieniami, masaż tkanek głębokich, powięziowy, 
refleksologia, fizjoterapia, salony piękności, wellness, spa, 
akupresura, stawianie baniek, konchowanie uszu.

(210) 533615 (220) 2021 09 07
(731) RUDNICKI MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Artisian
(510), (511) 14 Amulety będące biżuterią, Amulety [biżute-
ria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria fantazyjna, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria osobista, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Bi-
żuteria sztuczna, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z me-
tali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych 
metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z kryształu, Bi-
żuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachet-
nych, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Fantazyjna 
biżuteria, Jadeit [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony 
[biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wyko-
nane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, Zawieszki [biżuteria], Wyroby jubilerskie 
[biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Broszki 
ozdobne [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Biżuteria w po-
staci koralików, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 533617 (220) 2021 09 06
(731) KABANOS KOJS MIROSŁAW I JOANNA  

KOJS-KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA, Jabłonka
(540) (znak słowny)
(540) Zbójnicka piwnica
(510), (511) 29 Baranina w plastrach, Bekon, Burgery, Burge-
ry mięsne, Burgery z indyka, Cielęcina, Części indyka, Drób, 
Drób gotowany, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dziczyzna kon-
serwowana, Filety z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzowe, 
Flaki wołowe, Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galarety mię-
sne, Gęś pieczona, Głęboko mrożony drób, Głęboko mrożony 
kurczak, Golonka, Gotowany indyk, Indyk, Indyk pieczony, Ja-
gnięcina pieczona, Jagnięcina, przetworzona, Kaczka goto-
wana, Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski konserwowane, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy 
wędzone, Kiełbasy drobiowe, Kiełbasy wieprzowe, Krokiety 
z kurczaka, Kurczak, Kurczak gotowany, Kurczak mrożony, 
Kurczak smażony, Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso 
gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, 
Mięso kacze, Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso pokro-
jone w plastry, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso wędzo-
ne, Mięso z indyka, Mrożony drób, Mrożony indyk, Pieczeń 
wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony drób, Pieczony kurczak, 
Produkty mięsne mrożone, Produkty z indyka, Produkty 
z jagnięciny, Pulpety drobiowe, Pulpety wołowe, Pulpety 
z kurczaka, Steki z mięsa, Salceson, Schab wieprzowy, Skrzy-
dełka kurczaka, Szynka, Wędliny, Wieprzowina, Wołowina, 
35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z mięsem.

(210) 533618 (220) 2021 09 07
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM CZARNYCH KOSZUL

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Obuwie, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edu-
kacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533619 (220) 2021 09 07
(731) ARTIENWICZ NELLI, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Księgowa w Krainie Czarów
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
41 Szkolenia dla dorosłych, Nauczanie i szkolenia, Zapewnia-
nie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń on-
line, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze za pośrednic-
twem środków skomputeryzowanych, Usługi nauki na od-
ległość świadczone online, Usługi pisania blogów, Kursy 
szkoleniowe dotyczące księgowości, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych odnoszące się do księgowości, Multimedialne wy-
dania publikacji elektronicznych, Opracowywanie materia-
łów edukacyjnych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pu-
blikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i spraw socjalnych.

(210) 533623 (220) 2021 09 07
(731) SZATKOWSKI ADAM, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zalinkuj.pl

(531) 26.11.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 42 Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 533624 (220) 2021 09 07
(731) SZATKOWSKI ADAM, Jastrzębie-Zdrój
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 26.11.02, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 42 Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 533625 (220) 2021 09 07
(731) BOŁA PIOTR, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AFROLOKI

(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Na-
uka fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fry-
zjerskich, 44 Fryzjerstwo, Usługi fryzjerskie, Salony fryzjerskie, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla 
kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu 
fryzjerskiego dla mężczyzn.

(210) 533626 (220) 2021 09 07
(731) EKOTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowalowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOTEX

(531) 05.05.21, 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 22 Włókna konopne, Włókna naturalne, Włókno 
lnu [nieprzerobione].

(210) 533627 (220) 2021 09 07
(731) GUTOWSKA RENATA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acai bar

(531) 26.01.04, 26.13.99, 05.07.18, 27.05.01, 29.01.15, 26.04.15
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Bary, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi barów kawowych.

(210) 533628 (220) 2021 09 07
(731) GUTOWSKA RENATA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acai BaR FOOD TRUCK

(531) 05.03.07, 11.03.06, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13, 18.01.14
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi restauracyjne, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi mobilnych restauracji, Bary, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi barów kawowych.

(210) 533629 (220) 2021 09 07
(731) KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA KONEKT

(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Kominy metalowe, Kominy stalowe, Metalowe 
końcówki kominowe, Kominowe trzony metalowe, Deflektory 
kominowe metalowe, Wykładziny kominowe metalowe, Me-
talowe okładziny kominowe, Nasady kominowe metalowe, 
Strażaki kominowe metalowe, Metalowe bloki kominowe, Me-
talowe materiały budowlane, Ogrodzenia metalowe, Balustra-
dy metalowe do ogrodzeń, Metalowe łączniki do ogrodzeń, 
Metalowe słupy ogrodzeniowe, Metalowe panele ogrodzenio-
we, Bloczki metalowe, Bramy metalowe, Drobne wyroby me-
talowe, Skrzynki na listy metalowe, 17 Materiały wypełniające, 
Materiały uszczelniające, Wata do uszczelniania [szczeliwo], 
Materiały izolacyjne, Elastyczne rury do celów izolacyjnych, 
Wata szklana do izolacji, Wełna mineralna, 19 Budowlane ma-
teriały niemetalowe, Belki niemetalowe, Beton, Betonowe ele-
menty budowlane, Betonowe materiały budowlane, Bloczki 
fundamentowe niemetalowe, Bloczki drogowe niemetalowe, 
Budowlane płyty niemetalowe, Kostka brukowa niemetalowa, 
Świecąca kostka brukowa, Ochronne bariery drogowe nieme-
talowe, Ogniotrwałe materiały budowlane niemetalowe, Płyty 
ścienne niemetalowe dla budownictwa, Płyty brukowe nie-
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metalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty cementowe, 
Płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, 
Sztuczny kamień, Ogrodzenia niemetalowe, Pokrycia nieme-
talowe dla budownictwa, Pustaki betonowe, Cement budow-
lany, Betonowe płyty ogrodzeniowe, Niemetalowe materiały 
ogrodzeniowe, Słupy betonowe, Kominy niemetalowe, Komi-
ny i trzony kominowe niemetalowe, Niemetalowe elementy 
kominowe, Niemetalowe okładziny kominowe, Kominowe 
trzony niemetalowe, Kominowe przedłużacze niemetalowe, 
Kominowe nasady niemetalowe, Kominowe deflektory nie-
metalowe, Przewody kominowe niemetalowe do zastoso-
wania w budownictwie, Płoty z materiałów niemetalowych, 
Parkany niemetalowe, 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna oraz 
za pośrednictwem sieci Internet metalowych i niemetalo-
wych materiałów i elementów budowlanych, bram, drzwi, 
ogrodzeń, systemów kominowych metalowych i niemetalo-
wych, ceramicznych systemów kominowych, 37 Budownic-
two, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa kominów, 
Montaż ogrodzeń, Konsultacje budowlane, Nadzór budowla-
ny, Usługi doradztwa budowlanego.

(210) 533630 (220) 2021 09 07
(731) FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE 

ARCHEZJA, Skała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUDER

(531) 02.05.01, 21.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry planszowe, 41 Organizacja szkoleń, Szko-
lenia edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Edukacja, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyj-
nych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Prowadzenie 
kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia].

(210) 533638 (220) 2021 09 07
(731) ADAMCZUK JADWIGA SŁOIK, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁOIK

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Ryby przetworzone, Warzywa przetworzo-
ne, Owoce przetworzone, Przetworzone produkty mięsne, 
Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa kapustne, 

przetworzone, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania skła-
dające się głównie z mięsa, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, 
Surowe kiełbasy, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Mięso 
i wędliny, Kotlety rybne, Kotlety wieprzowe, Kotlety z tofu, 
Kotlety sojowe, Pulpety, Mięso wędzone, Ryby wędzone, 
Mięso pieczone, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, 
Gotowe dania warzywne, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Placki ziemniaczane, Przetwory do zup 
jarzynowych, Zupy, Zupy (Składniki do sporządzania -), Bu-
liony, Buliony mięsne, Buliony [gotowe], Pasty do zup, Sa-
łatki gotowe, Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Sałatki 
na bazie ziemniaków, Przystawki na bazie warzyw, Pasty 
rybne, Pasty warzywne, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty z owoców morza, Pasty z ryb wędzonych, Pasty 
na bazie orzechów, Owocowe pasty do smarowania, Pasty 
spożywcze wytworzone z mięsa, Pasty do kromek zawie-
rające tłuszcz, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania 
składające się głównie z jajek, Pasty mleczne do smaro-
wania, Smalec, Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet 
z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, 
Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeciery owocowe, 
Zagęszczone sosy pomidorowe, Napoje mleczne, Napoje 
z jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje mleczne zawie-
rające owoce, Napoje mleczne z kakao, Napoje na bazie 
mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, 
Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Śmietana, Mleko, 
Mleko zsiadłe, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mle-
ko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko owsiane, Kefir [na-
pój mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Maślanka, Masło, 
Masło klarowane, Masło z ziołami, Masło z orzechów, Sery 
topione, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, 
Miękkie dojrzałe sery, Twaróg, Ser twarogowy, Ser typu 
twarogowego, Biały miękki ser twarogowy, Pikle, Pikantne 
pikle, Cebulki marynowane, Warzywa marynowane, Owoce 
marynowane, Grzyby konserwowane, Suszone owoce, Kan-
dyzowane owoce, Gotowane owoce, Przetwory owocowe 
[dżemy], Kompoty owocowe, Dżemy, Przekąski z owoców, 
Marmolada, Soja, przetworzona, Suszona soja, Groch dzie-
lony, Groch łuskany, Soczewica, Soczewica konserwowana, 
Soczewica suszona, Suszona fasola, Gotowana fasola, Faso-
la z chili, Orzechy przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy 
solone, Orzechy łuskane, Orzechy jadalne, Suszone grzyby 
jadalne, Galaretki mięsne, Galaretki rybne, Galaretki owoco-
we, Galaretki z warzyw.

(210) 533639 (220) 2021 09 07
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) TIPIFREE
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 533640 (220) 2021 09 07
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) ABYSSUS
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, 
Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urzą-
dzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 



70 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT39/2021

Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na im-
prezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty 
do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, 
Zabawki [figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki 
i parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie 
usług w zakresie parków tematycznych, Usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków wodnych, Centra rozrywki, Usługi 
klubów [dyskotek], Usługi organizowania i prowadzenia im-
prez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania 
i prowadzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji widowisk 
i przedstawień teatralnych, Wynajem wyposażenia placów 
zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń 
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Kabare-
ty i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, 
Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli teatralnych, 43 Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów ka-
wowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie.

(210) 533642 (220) 2021 09 07
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) AQUALANTIS
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych 
miasteczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, 
Karuzele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urzą-
dzenia do parków tematycznych i wesołych miasteczek, 
Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na im-
prezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty 
do gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, 
Zabawki [figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki 
i parków tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Świadczenie 
usług w zakresie parków tematycznych, Usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi parków roz-
rywki, Usługi parków wodnych, Centra rozrywki, Usługi 
klubów [dyskotek], Usługi organizowania i prowadzenia im-
prez rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi organizowania 
i prowadzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia koncertów, Usługi produkcji widowisk 
i przedstawień teatralnych, Wynajem wyposażenia placów 
zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek i urządzeń 
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Kabare-
ty i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, 
Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja 
i wystawianie spektakli teatralnych, 43 Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Za-
kwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów ka-
wowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie.

(210) 533644 (220) 2021 09 07
(731) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice

(540) (znak słowny)
(540) ZADRA
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i wesołych mia-
steczek, Karuzele i kolejki w wesołych miasteczkach, Karu-
zele do parków tematycznych, Karuzele, kolejki i urządzenia 
do parków tematycznych i wesołych miasteczek, Śmieszne 
gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Maskotki, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Karty do gry, Gry plan-
szowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Zabawki [figurki] 
akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tema-
tycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby te-
matycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie 
parków tematycznych, Usługi związane z organizowaniem 
i obsługą dyskotek, Usługi parków rozrywki, Usługi parków 
wodnych, Centra rozrywki, Usługi klubów [dyskotek], Usługi 
organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych i eduka-
cyjnych, Usługi organizowania i prowadzenia imprez okolicz-
nościowych, Organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, Usłu-
gi produkcji widowisk i przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, 
kolejek i urządzeń do parków tematycznych i wesołych mia-
steczek, Kabarety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi 
placów zabaw, Usługi wesołych miasteczek, Organizowanie, 
produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, 43 Hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, 
Zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi snack-barów, 
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów ka-
wowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków 
i napojów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie.

(210) 533655 (220) 2021 09 07
(731) SERAFIN WALDEMAR SERWISPOL SYSTEMY 

INFORMATYCZNE, Ratowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iRODZINA technologia wspiera rodzinę

(531) 26.01.14, 26.01.16, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Automatyczne przetwarzanie danych me-
dycznych, Automatyczne przetwarzanie danych, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elek-
trycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicz-
nego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: alarmy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: alarmy osobiste, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: alarmy bezpieczeństwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: alarmy dźwiękowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: instalacje alarmowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: osobiste alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: alarmy 
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dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elektroniczne alarmy antywłama-
niowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czujki do alarmów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: systemy alarmo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: alarmy centralne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: alarmy antywłama-
niowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: panele alarmowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: systemy monito-
rowania alarmów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nadajniki sygnalizacji alarmo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nadajniki sygnałów alarmowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: od-
biorniki sygnalizacji alarmowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektryczne urządze-
nia alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: alarmy i urządzenia ostrzegawcze, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: systemy automatyki domowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: oprogra-
mowanie do automatyki domowej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
rejestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia elektroniczne stosowane do lokalizowania 
zagubionych przedmiotów wykorzystujące system global-
nego pozycjonowania lub sieci do komunikacji komórkowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do lokalizacji pojazdów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: elek-
tryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie-
rzania celu i kartograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczne urzą-
dzenia do lokalizacji obiektów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczna apara-
tura monitorująca, inna niż do celów medycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kon-
trolujące, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia pomiarowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki, 
detektory i instrumenty monitorujące, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: elektronicz-
ne rejestratory tętna [do użytku medycznego], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia do monitorowania tętna, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku me-
dycznego], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: elektroniczne przyrządy kontrolujące ci-
śnienie tętnicze krwi [do użytku medycznego], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przyrządy kardiograficzne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczna apara-
tura monitorująca do użytku medycznego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
alarmy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: alarmy osobiste, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: alar-
my bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: alarmy dźwiękowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-

mi produktami: instalacje alarmowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: osobi-
ste alarmy bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: alarmy dla 
niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: elektroniczne alarmy antywła-
maniowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: czujki do alarmów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
systemy alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: alarmy centralne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: alarmy antywłamaniowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: panele 
alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: systemy monitorowania alar-
mów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: nadajniki sygnalizacji alarmowej, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: nadajniki sygnałów alarmowych, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: odbiorniki sygnalizacji alarmowej, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: elek-
tryczne urządzenia alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: alarmy i urzą-
dzenia ostrzegawcze, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: systemy automatyki 
domowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: oprogramowanie do automa-
tyki domowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: elektroniczne rejestratory tęt-
na [inne niż do użytku medycznego], Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia elektroniczne stosowane do lokalizowania zagubio-
nych przedmiotów wykorzystujące system globalnego po-
zycjonowania lub sieci do komunikacji komórkowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do lokalizacji pojazdów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, 
do namierzania celu i kartograficzne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: elek-
troniczne urządzenia do lokalizacji obiektów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów me-
dycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: urządzenia mierzące, wykry-
wające, monitorujące i kontrolujące, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia pomiarowe, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki, detektory i in-
strumenty monitorujące, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: elektroniczne reje-
stratory tętna [do użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do monitorowania tętna, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: elek-
troniczne przyrządy rejestrujące ciśnienie tętnicze krwi 
[do użytku medycznego], Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: elektroniczne 
przyrządy kontrolujące ciśnienie tętnicze krwi [do użytku 
medycznego], Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: przyrządy kardiograficzne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: elektroniczna aparatura monitorująca 
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do użytku medycznego, 42 Oprogramowanie komputerowe 
(Instalacje -), Oprogramowanie komputerowe (Wypożycza-
nie -), Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja -), Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowa-
nie do uczenia maszynowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neu-
ronowych, Badania projektowe związane z oprogramowa-
niem, Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Usługi oprogramowania jako usługi 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszyno-
wego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie oprogramowania sterowników, Badania, opracowy-
wanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i opracowywanie systemów opro-
gramowania sprzętowego, Projektowanie oprogramowania 
do smartfonów, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do prze-
twarzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie 
i opracowywanie technologii medycznej, Projektowanie 
i opracowywanie systemów nawigacyjnych, Projektowanie 
oprogramowania do urządzeń wbudowanych, Projektowa-
nie oprogramowania do przetwarzania obrazów, Projekto-
wanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego 
do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie 
medycznej aparatury diagnostycznej, Projektowanie 
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego do użytku z technologią medyczną, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Udostępnianie programów kom-
puterowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, 
Usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarza-
niem danych.

(210) 533661 (220) 2021 09 07
(731) EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07
(510), (511) 37 Budownictwo, budownictwo przemysłowe, 
montaż rusztowań, nadzór budowlany, wynajem koparek, 
wynajem sprzętu budowlanego.

(210) 533662 (220) 2021 09 07
(731) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz
(540) (znak słowny)
(540) KARKONOSKI RZEPIÓR
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 533665 (220) 2021 09 07
(731) KOZAKIEWICZ MAREK, Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama Thai BISTRO

(531) 27.05.01, 05.07.12, 29.01.15, 05.03.15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i napojów, Dostarczanie posiłków do bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 533672 (220) 2021 09 07
(731) STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW LEX SUPER 

OMNIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niezależni Prokuratorzy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizo-
wanie konferencji, kongresów i wystaw, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 533673 (220) 2021 09 07
(731) STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW LEX SUPER 

OMNIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX SUPER OMNIA

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizo-
wanie konferencji, kongresów i wystaw, Publikowanie, spra-
wozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 533674 (220) 2021 09 07
(731) FAJLHAUER EDYTA, KUDŁA SZYMON, UTNIK 

JAROSŁAW N20 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N20 NIERUCHOMOŚCI
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wy-
najem mieszkań.

(210) 533680 (220) 2021 09 08
(731) JUSZCZAK JOANNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) akustrefa
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do po-
jazdów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, Akumulatory, 
elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii fotowoltaicz-
nej, Akumulatory samochodowe, 35 Reklama, Reklama bane-
rowa, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama 
i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promowanie [rekla-
ma] działalności gospodarczej, Reklama online poprzez kom-
puterowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich 
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Re-
klama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja).

(210) 533687 (220) 2021 09 08
(731) HEMP CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMP CENTER

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 2 Żywice naturalne w stanie surowym, Naturalne 
surowe żywice, 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środ-
ki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Balsamy, inne niż do celów medycznych, 5 Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, 40 Przetwarzanie żywności i napojów.

(210) 533718 (220) 2021 09 08
(731) BONDI S.BONDYRA, E.BONDYRA, A.PHILLIPS-KNOFF 

SPÓŁKA JAWNA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) BONDI
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Han-
del walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Transakcje finansowe, Udzielanie infor-
macji finansowych, Usługi związane z majątkiem nierucho-
mym, Wycena finansowa, Wycena nieruchomości, Wynajem 
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwa-
terowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością.

(210) 533722 (220) 2021 09 08
(731) FAJLHAUER EDYTA, KUDŁA SZYMON, UTNIK 

JAROSŁAW N20 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) N20 NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Pośrednictwo w ob-
rocie nieruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 
Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wy-
najem mieszkań.

(210) 533725 (220) 2021 09 08
(731) MULTICHARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.08, 26.01.01, 26.11.02
(510), (511) 12 Jachty, Łodzie, Barki.

(210) 533867 (220) 2021 09 13
(731) BULIŃSKA EDYTA, Blizne Jasińskiego
(540) (znak słowny)
(540) Projekt Wakacje
(510), (511) 39 Organizacja i rezerwacja rejsów, Organizacja 
i rezerwacja podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw, Or-
ganizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem miasta, 
Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Rezerwacja 
biletów lotniczych, Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja 
miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezer-
wacja miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc na po-
dróż autokarem, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, 
Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Rezerwacja 
miejsc [podróż], Rezerwacja miejsc w różnych środkach trans-
portu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycz-
nych, Rezerwacja rejsów morskich, Rezerwacja samochodów 
do wynajęcia, Rezerwacja transportu, Rezerwacja wypożycza-
nych samochodów, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
związane z rezerwacjami podróży, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Usługi rezerwacji biletów lotni-
czych, Usługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych, Usługi 
agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji podróży polega-
jące na organizowaniu podróży, Usługi agencji podróży w za-
kresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi agencji 
rezerwującej podróże, Usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, 
Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów.

(210) 533870 (220) 2021 09 14
(731) PRIME CUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIME CUT
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(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 29 Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe 
składające się głównie z warzyw, Potrawy rybne, Potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, 33 Napoje alkoholowe (z wy-
jątkiem piwa), 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja 
stolików w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Restauracje dla turystów, Oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Dokonywa-
nie rezerwacji restauracji i posiłków, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Udostępnianie opinii 
na temat restauracji, Udzielanie informacji dotyczących re-
stauracji, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, 
Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hiszpańskich, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji japońskich, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji 
specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi re-
stauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach 
klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji 
z daniami ramen, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyj-
ne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usłu-
gi w zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Przygotowanie dań kuchni ja-
pońskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie dań 
kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Usługi ka-
teringowe oferujące kuchnię hiszpańską, Usługi kateringowe 
oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące 
kuchnię europejską, Katering obejmujący żywność i napoje 
dla instytucji, Hotelowe usługi kateringowe, Katering obej-
mujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi charytatywne, miano-
wicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów 
konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, 
Usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, Usługi ka-
teringowe dla firm, Usługi kateringowe dla szkół, Usługi kate-
ringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi kateringowe dla 
szpitali, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi kateringowe 
w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, 
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, 
Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych.

(210) 533941 (220) 2021 09 15
(731) SKOCZYLAS ELŻBIETA KAZIMIERZ-TOUR.PL USŁUGI 

PRZEWODNICKIE I PILOCKIE, Witowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOCNE ZWIEDZANIE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.17, 01.15.05, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 
26.11.12

(510), (511) 39 Informacja turystyczna, Organizacja i rezer-
wowanie wycieczek, Organizowanie i rezerwacja wycieczek 
ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie 
wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie 
wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Udostępnianie infor-
macji turystycznych za pomocą komputera, Udzielanie in-
formacji turystycznych, Udzielanie informacji turystycznej 
za pomocą komputera, Udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji tury-
stom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, Udzielanie 
informacji turystycznych za pośrednictwem globalnych sie-
ci komputerowych, Usługi agencji rezerwującej wycieczki 
ze zwiedzaniem, Usługi doradztwa turystycznego i infor-
macji turystycznej, Usługi informacyjne związane z podró-
żowaniem, Usługi rezerwacji w zakresie wycieczek, Usługi 
w zakresie planowania wycieczek, Usługi w zakresie rezer-
wacji wycieczek, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem i wypraw, Organizowanie wypraw, 
wycieczek jednodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Pla-
nowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wy-
cieczek jednodniowych, Prowadzenie wycieczek ze zwie-
dzaniem, Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem dla osób 
trzecich, Świadczenie usług w zakresie wycieczek ze zwie-
dzaniem, Usługi organizowania wycieczek ze zwiedzaniem, 
Zwiedzanie turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedza-
nie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wy-
cieczek, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Usłu-
gi przewodników turystycznych oraz informacja o podróży, 
Organizowanie wycieczek z przewodnikiem, Usługi osobi-
stych przewodników turystycznych, Usługi przewodników 
turystycznych, Usługi świadczone przez przewodników tu-
rystycznych.

(210) 533956 (220) 2021 09 15
(731) MAŁKIEWICZ MARIUSZ PRODUKCJA SERÓW 

MARIUSZ MAŁKIEWICZ-DZIEDZIC, Drygulec
(540) (znak słowny)
(540) Ser Sandomierski Krzemień Pasiasty
(510), (511) 29 Sery dojrzewające, Miękkie dojrzałe sery, Sery 
świeże niedojrzewające.

(210) 533973 (220) 2021 09 15
(731) SUNŻAL J.NOWAK, J.TOMSIA SPÓŁKA JAWNA, 

Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNŻAL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 6 Rolety metalowe, Żaluzje zwijane metalowe, 
Moskitiery metalowe, Markizy metalowe, Pergole z metalu, 
19 Moskitiery niemetalowe, Niemetalowe rolety zewnętrzne 
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do okien, Siatki przeciw owadom, nie z metalu, Pergole nie-
metalowe, Szklane dachy, 22 Markizy z materiałów tekstyl-
nych, Markizy z tworzyw sztucznych.

(210) 534040 (220) 2021 09 16
(731) RADCZAK JAKUB, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJRFabrications

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.11
(510), (511) 6 Przewody metalowe do instalacji wentylacyj-
nych, Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do prze-
wodów HVAC, Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe, 
dachowe otwory wentylacyjne, Przewody wentylacyjne 
z metalu, Kratki wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki wen-
tylacyjne do budynków, Kanały metalowe na rury wentyla-
cyjne, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków, Ujścia 
dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, Wywietrzniki [otwory 
wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, Metalowe kratki 
wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Przewody metalo-
we do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Kratki wen-
tylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, Przewody kli-
matyzacyjne metalowe, Przewody metalowe do instalacji kli-
matyzacyjnych, Metalowe konstrukcje budowlane, Konstruk-
cje metalowe, Konstrukcje stalowe, Zbiorniki (metalowe -) 
[konstrukcje], Cokoły (metalowe) [konstrukcje], Prefabryko-
wane konstrukcje metalowe, Altany [Konstrukcje metalowe], 
Altanki [konstrukcje metalowe], Modułowe konstrukcje me-
talowe, Metalowe kioski [konstrukcje], Skrzynie [konstrukcje 
metalowe], Rampy metalowe [konstrukcje], Pomost roboczy 
[konstrukcje], Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Półki me-
talowe [konstrukcje], Wieże [konstrukcje metalowe], Przeno-
śne konstrukcje metalowe, Oranżerie metalowe [konstruk-
cje], Konstrukcje stalowe [budownictwo], Metalowe słupy 
reklamowe [konstrukcje], Dzielniki przestrzeni [konstrukcje] 
metalowe, Metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, Konstruk-
cje budowlane z metalu, Przenośne stojaki metalowe [kon-
strukcje], Metalowe konstrukcje nośne szklarni, Metalowe 
konstrukcje nośne cieplarni, Przenośne konstrukcje z metalu, 
Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe 
rampy załadowcze [konstrukcje], Szkielety ramowe konstruk-
cji metalowych [budownictwo], Wiaty przystankowe [kon-
strukcje] z metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, 
Dachy z metalu na konstrukcje, Modułowe przenośne kon-
strukcje budowlane [metalowe], Platformy budowlane [kon-
strukcje] z metalu, Metalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Boksy dla koni 
[konstrukcje] z metalu, Metalowe elementy usztywniające 
i wzmacniające konstrukcję, Konstrukcje metalowe (szkielety 
ramowe do budowli), Boksy [konstrukcje] z metalu dla zwie-
rząt, Regały [konstrukcje] z metalu do podpierania rur, Regały 
[konstrukcje] z metalu do podpierania kabli, Ruchome ścian-
ki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Prefabrykowa-
ne, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny 
mineralnej, Rusztowania budowlane z metalu, Materiały me-
talowe na rusztowania budowlane, 11 Kanały dymowe 
do urządzeń wentylacyjnych, Okapy do urządzeń wentyla-
cyjnych, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Termina-
le wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wenty-
lacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne dymu, 
Wyciągi wentylacyjne do pary, Wyciągi [wentylacyjne lub 
klimatyzacyjne], Przemysłowe urządzenia wentylacyjne, 
Urządzenia wentylacyjne do pojazdów, Okapy wentylacyjne 

do kuchni, Okapy wentylacyjne do piekarników, Wyciągi 
wentylacyjne do zamrażarek, Okapy wentylacyjne do kuche-
nek, Instalacje wentylacyjne do kuchni, Wyciągi wentylacyj-
ne do laboratoriów, Urządzenia wentylacyjne zasilane ener-
gią słoneczną, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń 
mieszkalnych, Instalacje wentylacyjne [klimatyzacja] do po-
jazdów, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyj-
ne], Dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, Kratki 
wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych, 
Agregaty klimatyzacyjne, Aparatura i instalacje chłodnicze, 
Czyste komory [instalacje sanitarne], Chłodnicze instalacje 
do tytoniu, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje 
chłodnicze do cieczy, Instalacje do chłodzenia mleka, Instala-
cje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania wod-
nego, Instalacje grzewcze, Instalacje i urządzenia do susze-
nia, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, 
Wentylatory do klimatyzacji, Filtry do klimatyzacji, Domowe 
instalacje klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyj-
ne, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Centralne urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, 
Okienne urządzenia do klimatyzacji, Filtry elektryczne do kli-
matyzacji, Przenośne urządzenia do klimatyzacji, Wentylato-
ry osiowe do klimatyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne do stat-
ków, Instalacje klimatyzacyjne do samochodów, Urządzenia 
klimatyzacyjne do pojazdów, Okapy do urządzeń klimatyza-
cyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentyla-
tory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory [części in-
stalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja w pojazdach (Instala-
cje do -), Klimatyzacja do użytku w transporcie, Wentylatory 
z silnikiem do klimatyzacji, Instalacje klimatyzacyjne do użyt-
ku komercyjnego, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku han-
dlowego, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysło-
wych, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, 
Urządzenia klimatyzacyjne montowane w oknach, Instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Dmuchawy elektrycz-
ne do celów klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Grzejniki [do przemysłowych celów klima-
tyzacyjnych], Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, 
Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysło-
wych], Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, 
Centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, 
Pokrycia do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwa-
rzania danych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyza-
cji, Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne 
[do celów przemysłowych], Wentylatory elektryczne będące 
elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, Systemy 
HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Panele klimatyzacyjne do użytku w chłodniach [pomieszcze-
niach chłodzących], Urządzenia nawilżające do użytku wraz 
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Wę-
żownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub 
chłodniczych], 19 Osłony otworów wentylacyjnych, nieme-
talowe, Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, 
do przewodów HVAC, Kanały [dukty] niemetalowe dla insta-
lacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Niemetalowe da-
chowe otwory wentylacyjne, Niemetalowe otwory wentyla-
cyjne w ziemi, Niemetalowe kratki wentylacyjne do budyn-
ków, Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, Nieme-
talowe przewody wentylacyjne okien dachowych, Ujścia 
dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, Przewody do kli-
matyzacji, niemetalowe, Niemetalowe konstrukcje samono-
śne, Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], Konstrukcje bu-
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dowlane, niemetalowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], 
Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Postumenty nie-
metalowe [konstrukcje], Podstawy, niemetalowe [konstruk-
cje], Konstrukcje przenośne niemetalowe, Segmentowe kon-
strukcje, niemetalowe, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe 
[konstrukcje], Niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, 
Kioski [konstrukcje nie z metalu], Zagrody [konstrukcje], nie-
metalowe dla zwierząt, Zbiorniki na wodę, niemetalowe 
[konstrukcje], Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
Niemetalowe konstrukcje inżynierii wodno-lądowej, Kon-
strukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Ogrody zi-
mowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, 20 Kratki 
wentylacyjne niemetalowe do mocowania w oknach, Kratki 
wentylacyjne niemetalowe do mocowania w drzwiach, 
42 Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji kra-
townic przestrzennych, Projektowanie ramowych konstrukcji 
przestrzennych, Rysowanie konstrukcji, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Opracowywanie projektów technicz-
nych do projektów budowlanych, Badania i opracowywanie 
projektów technicznych, Projektowanie budowlane, Projek-
towanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryj-
ne, Usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania 
metali, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi inżynie-
ryjne dotyczące systemów operowania metalem, Usługi in-
żynieryjne i w zakresie architektury, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi inżynieryjne 
w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne 
w zakresie analizy konstrukcji.

(210) 534041 (220) 2021 09 16
(731) RADCZAK JAKUB, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) insanix INNOVATIVE HVAC SOLUTIONS

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.11, 
29.01.12

(510), (511) 6 Przewody metalowe do instalacji wentylacyj-
nych, Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do prze-
wodów HVAC, Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe, 
dachowe otwory wentylacyjne, Przewody wentylacyjne 
z metalu, Kratki wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki wen-
tylacyjne do budynków, Kanały metalowe na rury wentyla-
cyjne, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków, Ujścia 
dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, Wywietrzniki [otwory 
wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, Metalowe kratki 
wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Przewody metalo-
we do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Kratki wen-
tylacyjne (z metalu) do montowania w oknach, Przewody 
klimatyzacyjne metalowe, Przewody metalowe do instalacji 
klimatyzacyjnych, 11 Kanały dymowe do urządzeń wentyla-
cyjnych, Okapy do urządzeń wentylacyjnych, Przepustnice 
do instalacji wentylacyjnych, Terminale wentylacyjne, Insta-
lacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Wyciągi wen-
tylacyjne, Wyciągi wentylacyjne dymu, Przemysłowe urzą-
dzenia wentylacyjne, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyza-
cyjne], Wyciągi wentylacyjne do pary, Urządzenia wentyla-
cyjne do pojazdów, Okapy wentylacyjne do kuchni, Okapy 
wentylacyjne do piekarników, Wyciągi wentylacyjne do za-
mrażarek, Okapy wentylacyjne do kuchenek, Instalacje wen-
tylacyjne do kuchni, Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, 
Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urzą-

dzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Instala-
cje wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, Instalacje 
i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Dmuchawy elek-
tryczne do celów wentylacyjnych, Kratki wentylacyjne będą-
ce częścią wentylatorów wyciągowych, Agregaty klimatyza-
cyjne, Aparatura i instalacje chłodnicze, Czyste komory [in-
stalacje sanitarne], Chłodnicze instalacje do tytoniu, Instala-
cja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze 
do cieczy, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do filtro-
wania powietrza, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instala-
cje grzewcze, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje grzew-
cze do powietrza, Instalacje grzewcze do roztworów azota-
nowych, Instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, In-
stalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi, In-
stalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze o obiegu za-
mkniętym, Instalacje grzewcze pod dywanami, Instalacje 
grzewcze zamontowane w oknach, Instalacje i urządzenia 
grzewcze, Przemysłowe instalacje grzewcze, Instalacje 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne instalacje 
grzewcze, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje kli-
matyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do kli-
matyzacji, Filtry do klimatyzacji, Domowe instalacje klimaty-
zacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Instalacja kli-
matyzacyjna do pojazdów, Centralne urządzenia klimatyza-
cyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Okienne urządze-
nia do klimatyzacji, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Przeno-
śne urządzenia do klimatyzacji, Wentylatory osiowe do kli-
matyzacji, Urządzenia klimatyzacyjne do statków, Instalacje 
klimatyzacyjne do samochodów, Urządzenia klimatyzacyjne 
do pojazdów, Okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, Wirniki 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do urządzeń 
klimatyzacyjnych, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyj-
nych], Klimatyzacja w pojazdach (Instalacje do -), Klimatyza-
cja do użytku w transporcie, Wentylatory z silnikiem do kli-
matyzacji, Instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjne-
go, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urzą-
dzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Połączone 
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyza-
cyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyza-
cyjne montowane w oknach, Instalacje klimatyzacyjne 
do celów domowych, Dmuchawy elektryczne do celów kli-
matyzacyjnych, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], 
Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Insta-
lacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, Centralne insta-
lacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia 
klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, Centralne instalacje 
klimatyzacyjne do celów domowych, Pokrycia do wentylacji 
[części instalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja do pomiesz-
czeń przeznaczonych do przetwarzania danych, Filtry 
do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Miejscowo uru-
chamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysło-
wych], Wentylatory elektryczne będące elementami domo-
wych instalacji klimatyzacyjnych, Systemy HVAC do pojaz-
dów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Panele klimaty-
zacyjne do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzą-
cych], Urządzenia nawilżające do użytku wraz z urządzeniami 
klimatyzacyjnymi, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje 
do wentylacji, Kurtyny powietrzne do wentylacji, Przenośne 
urządzenia do wentylacji, Rozpraszacze ciepła do urządzeń 
do wentylacji, Dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycz-
nie, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Wiatraki 
napędzane silnikiem do wentylacji, Wirniki powietrzne 
do wentylacji, Wentylatory turbinowe [aparatura do wenty-
lacji], Wentylatory do systemów wentylacji, Urządzenia 
do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wentylacji, 19 Osło-
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ny otworów wentylacyjnych, niemetalowe, Osłony otworów 
wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC, Kanały 
[dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych, Niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, 
Niemetalowe otwory wentylacyjne w ziemi, Niemetalowe 
kratki wentylacyjne do budynków, Niemetalowe rury wenty-
lacyjne do budynków, Niemetalowe przewody wentylacyjne 
okien dachowych, Ujścia dymu [otwory wentylacyjne], 
nie z metalu, Przewody do klimatyzacji, niemetalowe, Kanały 
z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza 
do wentylacji, 37 Montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
Montaż instalacji na placach budowy, Budowa i konserwacja 
rurociągów, Czyszczenie i naprawa kotłów, Dezynfekcja, In-
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i na-
prawa pieców, Czyszczenie kominów, Instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konsultacje budowla-
ne, Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu inwe-
stycji w zakresie obiektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór 
budowlany na miejscu, Nadzór budowlany w zakresie pro-
jektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór nad robotami bu-
dowlanymi, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów budowlanych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instala-
cja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instala-
cja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa 
i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Napra-
wa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Reno-
wacja instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń 
[clean room], Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Konser-
wacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, In-
stalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Insta-
lowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Modernizacja instalacji do klimaty-
zacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji budynków, Naprawa i konserwacja urzą-
dzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń 
do klimatyzacji, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Re-
gularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do klimatyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjne-
go, Usługi uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń 
klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w zakresie instalacji 
klimatyzacyjnych, Układanie kabli, Usługi doradztwa budow-
lanego, Usługi elektryków, Usługi doradcze dotyczące insta-
lacji sprzętu hydraulicznego, Usługi hydrauliczne, Usługi 
szczelinowania hydraulicznego, Usługi w zakresie szczelino-
wania hydraulicznego, Wiercenie studni, Wiercenie studni 
wodnych, Wiercenie studni wodnych i szybów naftowych, 

Budowa szybów wentylacyjnych, Instalacja urządzeń wenty-
lacyjnych, Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, 
Instalacja systemów do wentylacji i usuwania kurzu, Napra-
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Modernizacja in-
stalacji do wentylacji budynków, Regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do wentylacji, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 40 Wypożycza-
nie urządzeń chłodniczych, Udzielanie informacji dotyczą-
cych wypożyczania urządzeń do klimatyzacji, Wypożyczanie 
urządzeń klimatyzacyjnych, 42 Badania i opracowywanie 
projektów technicznych, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Opracowywanie projektów technicznych do pro-
jektów budowlanych, Prowadzenie badań i opracowywanie 
projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem na-
turalnych źródeł energii, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Projektowanie budowlane, Projektowanie 
systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie i planowa-
nie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie insta-
lacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie 
techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ście-
kowej, Projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie techniczne 
elektrowni, Projektowanie i planowanie techniczne oczysz-
czalni wody, Projektowanie techniczne, Projektowanie tech-
niczne i doradztwo, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne 
dla branży gazowniczej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie 
technologii środowiskowej, Usługi inżynieryjne dla osób 
trzecich, Usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycz-
nej i produkcji gazu ziemnego, Usługi inżynieryjne w dziedzi-
nie technologii budowlanej, Usługi inżynieryjne związane 
z systemami transportu gazu i zaopatrzenia w gaz, Usługi 
inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, 
Audyt energetyczny.

(210) 534075 (220) 2021 09 17
(731) NOVUM DIRECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.09.03, 24.09.05, 24.09.10, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 
27.05.03, 29.01.12

(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 525847, 529867, 532777, 532913, 533430, 533475

2 533687

3 516975, 521449, 522206, 525847, 526807, 527074, 527149, 528790, 528926, 532053, 532385, 532419, 532967, 
532968, 533228, 533599, 533687

4 532559

5 516975, 521449, 525847, 526807, 526846, 526955, 526956, 526958, 527059, 527149, 528287, 528790, 528926, 
529288, 529867, 531442, 531540, 531762, 532053, 532356, 532385, 532744, 532785, 532786, 532967, 532968, 
533639, 533687, 534075

6 520463, 527138, 527239, 531235, 531837, 533162, 533400, 533559, 533629, 533973, 534040, 534041

7 529867, 531235, 532875, 533247, 533396

8 532409

9 514545, 516975, 517174, 519647, 524428, 526612, 526846, 528790, 529759, 529867, 530632, 530940, 531235, 
531694, 532053, 532558, 532559, 532847, 532875, 533237, 533265, 533273, 533312, 533313, 533396, 533401, 
533420, 533532, 533597, 533680

10 520463, 527064, 527066, 528790, 532189, 532744, 532967, 532968

11 520463, 527239, 528790, 529759, 531590, 532875, 533265, 533312, 533313, 533532, 534040, 534041

12 527138, 531235, 533725

13 526619

14 527074, 533412, 533413, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421, 533615

16 514545, 516975, 519647, 527074, 531235, 532053, 532559, 533412, 533413, 533597

17 527239, 532875, 533162, 533629

18 527795, 528828, 528830, 528926, 533412, 533413, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421

19 520463, 527138, 527239, 531214, 532386, 532387, 532410, 533162, 533400, 533430, 533629, 533973, 534040, 
534041

20 520463, 528926, 531235, 531590, 532621, 533246, 534040

21 527074, 527795, 528790, 528926, 533239, 533412, 533413, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421

22 533626, 533973

24 516975, 527141, 531590, 532053, 533412, 533413, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421, 533435

25 514545, 524827, 526164, 527074, 527132, 527141, 528089, 528124, 528301, 528828, 528830, 529385, 530632, 
531235, 531415, 531991, 531994, 532319, 532406, 533244, 533412, 533413, 533415, 533416, 533417, 533418, 
533419, 533421, 533435, 533450, 533486, 533537, 533575, 533576, 533595, 533597, 533618

26 514545, 532419, 533414, 533415, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421

27 533430

28 516975, 528926, 532037, 532038, 532053, 533412, 533413, 533415, 533416, 533417, 533418, 533419, 533421, 
533435, 533450, 533597, 533618, 533630, 533640, 533642, 533644

29 516975, 523804, 529288, 529462, 532053, 532139, 532481, 533329, 533333, 533423, 533617, 533638, 533870, 
533956

30 510796, 516975, 520221, 523804, 526164, 526807, 527074, 529647, 530025, 531861, 532053, 532318, 532369, 
532755, 533141, 533231, 533577

31 516975, 527074, 527795, 528926, 529867, 532053, 533328, 533329, 533414

32 516975, 526164, 526807, 529278, 530025, 531442, 532053, 533662

33 517083, 527074, 529454, 531912, 532778, 533870
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1 2

35 516975, 517174, 519647, 520174, 520221, 523366, 524428, 525901, 526612, 526807, 526846, 527239, 527795, 
528089, 528124, 528301, 528828, 528830, 529288, 529867, 530883, 530921, 531075, 531174, 531235, 531277, 
531309, 531442, 532053, 532139, 532189, 532272, 532281, 532369, 532385, 532386, 532387, 532406, 532410, 
532423, 532559, 532777, 532785, 532786, 532847, 532967, 532968, 533141, 533231, 533244, 533246, 533247, 
533248, 533271, 533273, 533414, 533420, 533423, 533425, 533427, 533430, 533431, 533432, 533436, 533450, 
533471, 533474, 533476, 533486, 533525, 533535, 533583, 533595, 533597, 533615, 533617, 533618, 533619, 
533629, 533655, 533680

36 516975, 519647, 523366, 527239, 530921, 532053, 532386, 532387, 532410, 532422, 532558, 532559, 532792, 
532847, 533363, 533425, 533427, 533431, 533432, 533471, 533474, 533674, 533718, 533722

37 519647, 523366, 526612, 527138, 527239, 529759, 530921, 530940, 531214, 532386, 532387, 532410, 532422, 
532792, 533247, 533312, 533313, 533363, 533430, 533629, 533661, 534041

38 517174, 524428, 530883, 531235, 532319, 532559, 532930, 533414, 533420, 533534

39 519647, 523366, 527138, 527239, 529867, 530003, 530940, 531235, 531694, 532559, 532777, 533414, 533476, 
533513, 533526, 533527, 533532, 533867, 533941

40 528790, 533687, 534041

41 514545, 516975, 517174, 519647, 520174, 523366, 525901, 525920, 526846, 527239, 528790, 529867, 530632, 
530883, 531174, 532053, 532272, 532281, 532319, 532559, 532847, 533141, 533325, 533411, 533436, 533471, 
533525, 533528, 533597, 533599, 533618, 533619, 533625, 533630, 533640, 533642, 533644, 533672, 533673

42 519647, 523366, 524428, 525901, 526612, 527239, 528790, 528828, 528830, 530883, 531277, 531309, 532422, 
532558, 532559, 532777, 532792, 532847, 532913, 532930, 533213, 533273, 533312, 533313, 533420, 533429, 
533525, 533528, 533534, 533597, 533623, 533624, 533655, 534040, 534041

43 507963, 510796, 520221, 523366, 526912, 531174, 532035, 532318, 532369, 532422, 533141, 533193, 533231, 
533236, 533350, 533411, 533423, 533437, 533477, 533513, 533526, 533527, 533532, 533627, 533628, 533640, 
533642, 533644, 533665, 533870

44 526807, 526846, 527064, 527066, 528790, 531514, 531540, 532385, 532777, 533380, 533599, 533625

45 527239, 532272, 532281, 533532, 533534



Znak
Numer  

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

ABYSSUS 533640

acai BaR FOOD TRUCK 533628

acai bar 533627

AFROLOKI 533625

AJRFabrications 534040

AKASAKA 533350

akustrefa 533680

AMA 532967

amapack 532968

AMBI 533526

AMBI 533527

apartBOAT.pl 533513

AQUALANTIS 533642

ARTICERRA 533239

Artisian 533615

AVE 528124

B BARTBO 533436

b budlex 527239

Bakajoko ZWNS 526164

BANAT 533247

BAŞAK KIDS CLUB 528301

BASIS BEAT 533237

bcd 527138

BEFODUO 526958

BESKID MEDIA 524428

BESTFON 533420

betters 525920

BFS SZKLANE ZABUDOWY 533400

BIOVAG Intima Gel 532744

BIZNES Z KLIMATEM KAPE.GOV.PL 531309

BJTECH 533312

BJTECH 533313

BŁĘKITNY KOPAŃ DOMKI NAD MORZEM 533236

BODHI WORK 533599

BOHEMA HOUSE 532281

BOHO CAFÉ 533411

BONDI 533718

BORN to EXPLORE 533575

Born to Explore 533576

BORYCKA 529288

buziak 533534

BX 532422

CASANOVA 531174

CBDKING 534075

Ce 531277

CEDROB przygotuj jak lubisz  
OTWÓRZ / ZAMKNIJ PRODUKT POLSKI  
NA GRILU W PIEKARNIKU NA PATELNI ZJEDZ 
JAK LUBISZ SZYBKO WYGODNIE SMACZNIE 
WYŁĄCZNIE POLSKI KURCZAK! PRZYGOTUJ  
JAK LUBISZ WYSTARCZY CHWILA A MIĘSO  
BĘDZIE IDEALNE! RUMIANY I CHRUPIĄCY  
ELEMENT OBIADU! SZYBKO I WYGODNIE! 529462

CHEMIA 514545

CINAWAY 531861

City 2 530921

Collegium Prometricum 533528

com VIET 532035

CRAVING 520463

crazy legs 531415

CUDER 533630

DELICJA 517083

DERMO EKSPERT 532385

DIPLOMÁTICO RESERVA EXCLUSIVA RECEIVED 531912

DOPIJ DOBIJ GO! 529278

DOZ PRODUCT dentitiBaby 527149

DR LAS 532785

DR LAS 532786

economico 532406

EFM SHOW 532319

EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA 533661

EKOTEX 533626

ELITE MODA 529385

espresso italiano 532755

EXCLUSIVE DSIGN CLASSIC CLOTHIING.  
NO.1 CLASSIC THE NEW FASHION AND NEW  
FEELING ONE BRAND ONE LIFE ONE PRICE.  
K.K.Q JEANS 527132

FIG 533532

Finexo.pl Financial Experts Organization 533248

Flowy.pl 532423

FORCE 533396

FORMAT 523366

Gang fajniaków 516975

Gang swojaków 532053

GŁODNY ZWIERZ CATERING DLA PSA I KOTA 528926

Gold Stone 524827

Gram EXPRESS 533431

Gram MARKET 533425

Gram MARKET 533427

Gram WIĘCEJ 533432
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GREEN DELTA SHIPPING 530003

GRUPA KONEKT 533629

HABAS 531214

happy face 528089

HEMP CENTER 533687

HOLI ŚWIĘTO KOLORÓW 520174

HYDROCHEM 533475

I feel good 529647

IBL 532913

IF ITALFORM 532621

IMPERIUM 533244

insanix INNOVATIVE HVAC SOLUTIONS 534041

INVISALIGN 528790

IPG HEALTH 533535

iRODZINA technologia wspiera rodzinę 533655

ISKRA Z POLSKI Jam Jest  
www.iskrazpolski.com 531075

ITALIA TO GO TRADIZIONE 533231

JEDZENIE U NAS TO SZTUKA 533423

JM Protector 533559

KARKONOSKI RZEPIÓR 533662

KELLER FLOOR 533162

KODODI 533435

Księgowa w Krainie Czarów 533619

Lasocki Design 528830

Lasocki 528828

LEX SUPER OMNIA 533673

LEXCENTER 533474

Life+ 532189

lighting vision 533265

liqream 533228

Lublinvest 533471

LUCIDIC 533401

Łako MISIE 533333

MAJKTEK KAJTEK 533413

MAJTEK BAJTEK 533412

MALI WIELCY ODKRYWCY 533597

Mama Thai BISTRO 533665

MAMBULANS 526846

mamy Z GŁOWY 531540

MATE MOC 530025

matosoft 527059

MELATULINE 522206

MIODOVO 520221

MISIOWO 533537

MMV MOJA MARKA VET 528287

modamini 531991

Moje CURRY 526912

MONONO love 527141

MOON YACHT 533725

MORSKIE OPOWIEŚCI 533419

MOSHI MOSHI SUSHI 533193

MUZEUM CZARNYCH KOSZUL 533618

N ZEOKIDS 531994

N20 NIERUCHOMOŚCI 533674

N20 NIERUCHOMOŚCI 533722

NABE 533141

NAPARY ŚWIATA 533577

Narcisios 533486

Nasze składniki. Twoje arcydzieło. 507963

Naturalnie SMACZNE 523804

NEO CLINIC 531514

New Iron 533363

Newmor 533430

NEXTPARK 533476

Nielone 532139

Niezależni Prokuratorzy 533672

NOCNE ZWIEDZANIE 533941

OML Old Music Live 533325

ordermart 533273

OSIEDLE BOKSERSKA 71 532410

OSIEDLE CERAMICZNA 532387

OSIEDLE URBINO 532386

PARK CAFE KONSTANCIN 533477

PASISKLEP 533450

paywise 532558

PBI Administracja 530940

perfectnet 532930

Pocztex 531235

PODWODNA KRAINA 533418

PODWODNA PRZYGODA 533416

PODWODNE ŻYCIE 533417

PODWODNY ŚWIAT 533421

Polly Pizza 533437

PRIME CUT 533870

PRIMO 531837

Projekt Wakacje 533867

PULMANEK 532481

PV TECHNIK 532875

PZU iFlota 532847

RECOTIN 521449

rehacompleks kompleksowo zarządzamy  
rehabilitacją 533380

RESBUD 526955

Retro Festival 525901

rękoczyny cafe & bakery 532369

RODONET RODOMED 533525

Roksa.pl 530883

RUDA MAŁPA 529454

SECORUN 533429

Ser Sandomierski Krzemień Pasiasty 533956

SILVCare 525847
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SKILLS GROUP 533213

SŁOIK 533638

SOLSECO 532778

Sopocki Dom Aukcyjny 519647

SPIVENTA 526956

SUNŻAL 533973

SYSTEM MIŁOŚCI 527074

SZEŚCIORNICA 533415

ŚWIAT PIEROGÓW 510796

TAMARK 529867

THERMOLOGIE 527064

TICARAN 532356

TIPIFREE 533639

TuliPan Panią 533414

URBAN SPACE 532792

V VALHALLA INDUSTRIES 526619

VALLMO 533246

VC VICTORIA CYMES SPORT GO!  
ACTIVE ISOTONIC DRINK ELECTROLYTES  
& VITAMINS 531442

WAFLE LIZAĆ 532318

WILKI dwa fashion design 533595

Wonder Shape by KLINIKA LA PERLA 527066

WTYCZKA 526612

www.lukasrolety.pl 531590

Yara NITROPROTECT 532777

z Zieleniaka Netto Taka świeżość ma sens.  
MIX & EAT 533328

z Zieleniaka Netto Taka świeżość ma sens.  
SZPINAK BABY 533329

ZADRA 533644

zalinkuj.pl 533623

ZANIEWICZ MICHNIEWSKA 532272

Zbójnicka piwnica 533617

Zdrowe Włosy Hair Extensions 532419

ZENE zmień energię na ekologiczną 529759

ZIELNIK żywność i medycyna ekologiczna 531762

zielona kolej 532559

ZiNIQ 526807

ZNANY TRENER 4U 530632

Zoopers 527795



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.

1428273 TriTower (2021 08 19)
CFE: 27.05.01 7, 8, 11

1571403 Marisilicon (2021 08 12) 9
1597897 MOOCHIE (2021 07 09)

CFE: 26.01.03, 27.05.01 31
1611589 USEKA (2021 07 07)

CFE: 26.11.09, 27.05.01 12
1611632 Tori GLASS PRODUCTS (2021 05 26)

CFE: 01.01.02, 26.15.25, 27.05.03 21
1611641 FINIGARD (2021 06 11, 2021 01 28) 1, 2
1611674 PORTAL PRO (2021 03 25)

CFE: 04.05.05, 26.01.03, 
27.05.01, 29.01.12

35, 37, 45

1611758 DE’LONGHI ECODECALK 
(2021 07 05, 2021 06 28)

1, 3

1611769 MAKE THINGS BETTER 
(2021 03 29)

1, 2, 17

1611781 KOREA WOK (2021 04 20)
CFE: 11.03.05, 27.03.15, 27.05.01 11, 16, 21

1611802 T (2021 05 07, 2020 11 09)
CFE: 24.01.15, 27.05.01 3, 9, 14, 18, 25, 35,

1611840 2021 08 12)
CFE: 26.03.01, 26.11.25, 26.13.25 28

1611895 The Master’s burek (2021 03 22, 2021 02 03)
CFE: 26.13.25, 27.05.02, 29.01.15 30, 35

1611938 XENTER (2020 12 11, 2020 12 06) 9, 10, 42

1611976 healtang (2021 06 21)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 1

1611981 HANVIET ẤM ÁP NHƯ LÒNG MẸ  
(2021 02 08, 2021 01 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 9, 10, 20, 24, 35

1612052 VIKO touchless (2021 04 28)
CFE: 01.01.02, 26.01.06, 26.11.02, 
27.05.01, 29.01.13

9

1612090 FITTONE (2021 08 02) 4, 16, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26

1612115 BUBU (2021 06 28)
CFE: 27.05.01 5

1612161 iShield (2021 05 07, 2020 12 22)
CFE: 27.05.01, 29.01.04 9, 42

1612226 ZECHA (2021 05 19)
CFE: 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 7, 8, 10, 40

1612261 HEKLA VODKA (2021 07 12)
CFE: 06.01.01, 25.01.19, 26.11.09, 
27.05.01, 29.01.14

33

1612312 2021 06 23)
CFE: 28.03.00 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45

1612335 COVI (2021 03 10, 2020 09 14) 9
1612431 BREEZYBROWS (2021 05 18)

CFE: 02.09.04, 27.03.02, 
27.05.01, 28.07.00

3, 8, 41, 44

1612497 COCOON (2021 07 08)
CFE: 27.05.01 11



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1611641, 1611758, 1611769, 1611976 

2  1611641, 1611769 

3  1611758, 1611802, 1612431 

4  1612090 

5  1612115 

7  1428273, 1612226 

8  1428273, 1612226, 1612431 

9  1571403, 1611802, 1611938, 1611981, 1612052, 1612161, 1612312,
 1612335 

10  1611938, 1611981, 1612226 

11  1428273, 1611781, 1612497 

12  1611589 

14  1611802 

16  1611781, 1612090 

17  1611769 

18  1611802 

20  1611981, 1612090 

21  1611632, 1611781, 1612090 

22  1612090 

23  1612090 

24  1611981, 1612090 

25  1611802, 1612090 

26  1612090 

28  1611840 

30  1611895 

31  1597897 

33  1612261 

35  1611674, 1611802, 1611895, 1611981, 1612312 

36  1612312 

37  1611674 

38  1612312 

40  1612226 

41  1612312, 1612431 

42  1611938, 1612161, 1612312 

44  1612431 

45  1611674, 1612312



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.

519455 Škoda Auto a.s.
2021 07 16 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45

526966 WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2021 08 04 35, 43, 45

527183 IICOMBINED Co., Ltd.
2021 08 31 9

529120 Thomas Henry GmbH
2021 08 31 32, 36

529121 Thomas Henry GmbH
2021 08 31 32, 36

529134 Thomas Henry GmbH
2021 08 31 32

524748 MEICA Ammerländische Fleischwarenfabrik 
Fritz Meinen GmbH & Co. KG
2021 09 06 29, 30

528541 B & B Trends S.L
2021 09 13 7, 8, 9, 35, 42

528538 Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
2021 09 14 7, 8

527391 Construction Research & Technology GmbH
2021 09 14 1, 2, 5, 19

526417 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA  
W SIERPCU
2021 09 09 29, 35

529044 SOTTACETI RIZZI S.r.l.
2021 09 15 30, 35, 43

530875 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII 
ANONIM SIRKETI
2021 09 13 43



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1579492 Bacardi & Company Limited
2021 06 29 33
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