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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.



Spis treści

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. ......................  6
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ......................... 74
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ............... 76

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ................................  79

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
międzynarodowych znaków towarowych .................................................................................................................................................. 81

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  82



Warszawa, dnia 8 listopada 2021 r. Nr ZT45

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) 490601 (220) 2018 09 17
(731) SUWALSKA WYTWÓRNIA WIN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 24.05.07, 28.05.99, 25.01.25, 26.11.02, 01.01.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wyroby winiarskie.

(210) 501030 (220) 2019 06 12
(731) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK HARNAŚ

(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12, 05.09.21
(510), (511) 29 warzywa: konserwowane, mrożone, suszo-
ne i gotowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, 
przetworzone orzechy i nasiona roślin strączkowych, mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne konserwowane, oleje 
i tłuszcze jadalne, czosnek konserwowy, przeciery warzyw-
ne, sałatki warzywne, czosnek [konserwowany], czosnek 
(konserwowy -), czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 
30 przyprawy, mieszanki przypraw, preparaty do żywności, 
czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek 
w proszku, czosnek przetworzony do stosowania jako przy-
prawa, czosnek konfekcjonowany, 31 produkty: rolne, ogrod-
nicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże 
owoce i warzywa, nasiona, rośliny, nieprzetworzony czosnek, 
świeży czosnek, czosnek, świeży, świeży zielony czosnek, 
czosnek świeży konfekcjonowany.

(210) 515505 (220) 2020 07 02
(731) ARNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
06.01.02, 06.01.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 7 tłoki do cylindrów, filtry do maszyn, filtry do sil-
ników, głowice cylindrów do silników, hydrauliczne silniki, 
koła pasowe, korbowody do maszyn, silników, łożyska kulko-
we, paski napędowe do wentylatorów silników, pierścienie 
tłokowe, pokrywy (części maszyn), pompy (części silników), 
tłoki do amortyzatorów, tłoki do silników, tłumiki wydechu 
do silników, turbosprężarki, wały korbowe, wentylatory 
do silników, wtryskiwacze do silników, zawory (do silników), 
złącza (części silników), 12 amortyzatory zawieszenia w po-
jazdach, hamulce do pojazdów, łańcuchy napędowe do po-
jazdów lądowych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, mechani-
zmy napędowe do pojazdów lądowych, okładziny hamul-
cowe do samochodów, osie pojazdów, piasty kół pojazdów, 
wentyle do opon pojazdów, łańcuchy przeciwpoślizgowe, 
resory, sprężyny amortyzujące, resory [sprężyny] zawieszenia 
pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, wały napędowe 
do pojazdów lądowych.

(210) 518408 (220) 2020 09 17
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ

(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje na urządzenia przenośne 
(aplikacje mobilne), aplikacje do pobrania, programy kom-
puterowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 usługi 
w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie informacji handlowej, rozpowszechnianie infor-
macji gospodarczych, planowanie działalności gospodarczej, 
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pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z plano-
waniem biznesowym, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i do-
starczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczą-
cych handlu i działalności gospodarczej, opracowywanie 
statystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, opracowywanie prognoz ekonomicznych i prognoz 
rozwoju miasta, usługi w zakresie badania rynku, badania 
opinii, badań w dziedzinie gospodarczej, przeprowadzanie 
badań opinii publicznej, badania i analizy rynkowe, groma-
dzenie danych, doradztwo oraz pomoc w zakresie organizo-
wania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, 
doradztwo handlowe, prowadzenie aukcji i przetargów pu-
blicznych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
w tym reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama zewnętrzna, edycja tekstów promocyjnych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, planowanie strategii marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, promowanie działalności go-
spodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, sponsoring promocyjny, 
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowa-
dzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach 
gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych i promujących miasto, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, prowadzenie biur pośrednictwa 
pracy, usługi w zakresie administrowania placówkami zdro-
wotnymi i opiekuńczymi, domami opieki społecznej, szpita-
lami, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, 
konserwacja nieruchomości, budowa dróg, 38 elektronicz-
na transmisja danych, wiadomości i informacji, agencje in-
formacyjne, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
treści sportowych i rozrywkowych, telekomunikacja informa-
cyjna (w tym strony internetowe), telematyczne wysyłanie 
informacji, użytkowanie systemów łączności elektronicz-
nej, telekomunikacja, 39 usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznej 
a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie 
wycieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, plano-
wanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycie-
czek jednodniowych, organizowanie rejsów, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, planowanie tras [usługi nawiga-
cyjne], skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, organizowanie transportu pasażerskiego, 41 działalność 
sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 
informacji o edukacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, informacja o wypoczynku, 
informacja na temat sportu, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, wydawanie przewodników turystycznych, usługi 
rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
planowanie specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji 
biletów na imprezy kulturalne i sportowe, usługi pokazów fil-
mowych, organizowanie i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, zajęcia 

sportowe i kulturalne, organizacja i prowadzenie obozów 
edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych 
pracowni tematycznych, imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych i rozrywkowych, konkursów, loterii, koncer-
tów, widowisk, wystaw w celach sportowych, kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, w tym organizo-
wanie festiwali wodnych, organizowanie widowisk [impre-
sariat], wynajmowanie stadionów, sal sportowych, lodowisk 
i pływalni oraz udostępnianie sal i terenów widowiskowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, poradnictwo 
w zakresie edukacji zawodowej lub kształcenia, usługi biur 
redakcyjnych, usługi w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci 
i młodzieży, usługi w zakresie placówek oświatowych i mu-
zealnych, usługi w zakresie parków kultury i wypoczynku, 
usługi w zakresie parków technologicznych, ośrodki roz-
rywkowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyj-
ne związane z ochroną środowiska, biblioteki, udostępnianie 
informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych, 
udostępnianie informacji o działalności sportowej za pośred-
nictwem strony internetowej, organizacja żłobków, przed-
szkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organizacja placówek 
oświatowych i muzealnych.

(210) 518409 (220) 2020 09 18
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ

(531) 27.05.01, 29.01.14, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje kom-
puterowe do pobrania, aplikacje na urządzenia przenośne 
(aplikacje mobilne), aplikacje do pobrania, programy kom-
puterowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 usługi 
w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi 
w zakresie informacji handlowej, rozpowszechnianie infor-
macji gospodarczych, planowanie działalności gospodarczej, 
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z plano-
waniem biznesowym, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i do-
starczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczą-
cych handlu i działalności gospodarczej, opracowywanie 
statystycznych danych gospodarczych i informacji handlo-
wych, opracowywanie prognoz ekonomicznych i prognoz 
rozwoju miasta, usługi w zakresie badania rynku, badania 
opinii, badań w dziedzinie gospodarczej, przeprowadzanie 
badań opinii publicznej, badania i analizy rynkowe, groma-
dzenie danych, doradztwo oraz pomoc w zakresie organizo-
wania, prowadzenia i kierowania działalnością gospodarczą, 
doradztwo handlowe, prowadzenie aukcji i przetargów pu-
blicznych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
w tym reklama on-line za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, reklama zewnętrzna, edycja tekstów promocyjnych, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, planowanie strategii marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, promowanie działalności go-
spodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi 



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2021

w zakresie promocji sprzedaży, sponsoring promocyjny, 
usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, organizo-
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, planowanie i prowa-
dzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach 
gospodarczych i reklamowych, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych i promujących miasto, impresariat w dzia-
łalności artystycznej, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, prowadzenie biur pośrednictwa 
pracy, usługi w zakresie administrowania placówkami zdro-
wotnymi i opiekuńczymi, domami opieki społecznej, szpita-
lami, 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomości, 
konserwacja nieruchomości, budowa dróg, 38 elektronicz-
na transmisja danych, wiadomości i informacji, agencje in-
formacyjne, przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, interaktywne usługi telekomunikacyjne, 
mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
treści sportowych i rozrywkowych, telekomunikacja informa-
cyjna (w tym strony internetowe), telematyczne wysyłanie 
informacji, użytkowanie systemów łączności elektronicz-
nej, telekomunikacja, 39 usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznej 
a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadzenie 
wycieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, plano-
wanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wycie-
czek jednodniowych, organizowanie rejsów, planowanie, 
organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków 
elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie tury-
styczne z przewodnikiem, planowanie tras [usługi nawiga-
cyjne], skomputeryzowane planowanie związane z transpor-
tem, organizowanie transportu pasażerskiego, 41 działalność 
sportowa i kulturalna, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie 
informacji o edukacji, rekreacji oraz imprezach kulturalnych, 
rozrywkowych i sportowych, informacja o wypoczynku, 
informacja na temat sportu, udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, publikowanie katalogów dotyczących 
turystyki, wydawanie przewodników turystycznych, usługi 
rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
planowanie specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji 
biletów na imprezy kulturalne i sportowe, usługi pokazów fil-
mowych, organizowanie i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, zajęcia 
sportowe i kulturalne, organizacja i prowadzenie obozów 
edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konferencji, kon-
gresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edukacyjnych 
pracowni tematycznych, imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych i rozrywkowych, konkursów, loterii, koncer-
tów, widowisk, wystaw w celach sportowych, kulturalnych 
lub edukacyjnych, organizowanie festiwali, w tym organizo-
wanie festiwali wodnych, organizowanie widowisk [impre-
sariat], wynajmowanie stadionów, sal sportowych, lodowisk 
i pływalni oraz udostępnianie sal i terenów widowiskowych, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnia-
nie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, poradnictwo 
w zakresie edukacji zawodowej lub kształcenia, usługi biur 
redakcyjnych, usługi w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci 
i młodzieży, usługi w zakresie placówek oświatowych i mu-
zealnych, usługi w zakresie parków kultury i wypoczynku, 
usługi w zakresie parków technologicznych, ośrodki roz-
rywkowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek 

z przewodnikiem, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyj-
ne związane z ochroną środowiska, biblioteki, udostępnianie 
informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych, 
udostępnianie informacji o działalności sportowej za pośred-
nictwem strony internetowej, organizacja żłobków, przed-
szkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organizacja placówek 
oświatowych i muzealnych.

(210) 518410 (220) 2020 09 18
(731) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYDGOSZCZ

(531) 27.05.01, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, w tym aplikacje 
komputerowe do pobrania, aplikacje na urządzenia prze-
nośne (aplikacje mobilne), aplikacje do pobrania, progra-
my komputerowe, publikacje elektroniczne, do pobrania, 
35 usługi w zakresie informacji o działalności gospodar-
czej, usługi w zakresie informacji handlowej, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, planowanie działalności 
gospodarczej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne 
w związku z planowaniem biznesowym, pozyskiwanie 
i systematyzacja danych związanych z działalnością go-
spodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji staty-
stycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności 
gospodarczej, opracowywanie statystycznych danych 
gospodarczych i informacji handlowych, opracowywanie 
prognoz ekonomicznych i prognoz rozwoju miasta, usługi 
w zakresie badania rynku, badania opinii, badań w dzie-
dzinie gospodarczej, przeprowadzanie badań opinii pu-
blicznej, badania i analizy rynkowe, gromadzenie danych, 
doradztwo oraz pomoc w zakresie organizowania, prowa-
dzenia i kierowania działalnością gospodarczą, doradztwo 
handlowe, prowadzenie aukcji i przetargów publicznych, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklama zewnętrzna, edycja tekstów promocyjnych, dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, planowanie strategii marketingowych, 
marketing imprez i wydarzeń, promowanie działalności 
gospodarczej, udostępnianie powierzchni reklamowej, 
usługi w zakresie promocji sprzedaży, sponsoring promo-
cyjny, usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży, or-
ganizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, planowanie 
i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji 
w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych i promujących miasto, im-
presariat w działalności artystycznej, zarządzanie progra-
mami refundacji w imieniu osób trzecich, prowadzenie 
biur pośrednictwa pracy, usługi w zakresie administrowa-
nia placówkami zdrowotnymi i opiekuńczymi, domami 
opieki społecznej, szpitalami, 37 budowanie nierucho-
mości, remont nieruchomości, konserwacja nieruchomo-
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ści, budowa dróg, 38 elektroniczna transmisja danych, 
wiadomości i informacji, agencje informacyjne, przeka-
zywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, 
interaktywne usługi telekomunikacyjne, mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji treści spor-
towych i rozrywkowych, telekomunikacja informacyjna 
(w tym strony internetowe), telematyczne wysyłanie in-
formacji, użytkowanie systemów łączności elektronicznej, 
telekomunikacja, 39 usługi doradztwa turystycznego i in-
formacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznej 
a pomocą komputera, udzielanie informacji turystycznych 
za pośrednictwem Internetu, organizowanie i prowadze-
nie wycieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
i wycieczek jednodniowych, organizowanie rejsów, pla-
nowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za po-
mocą środków elektronicznych, zwiedzanie turystyczne, 
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, planowanie 
tras [usługi nawigacyjne], skomputeryzowane planowa-
nie związane z transportem, organizowanie transportu 
pasażerskiego, 41 działalność sportowa i kulturalna, usługi 
rozrywkowe, usługi w zakresie informacji o edukacji, re-
kreacji oraz imprezach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, informacja o wypoczynku, informacja na temat 
sportu, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, publikowanie katalogów dotyczących turystyki, wy-
dawanie przewodników turystycznych, usługi rekreacyj-
ne, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie imprez 
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, pla-
nowanie specjalnych imprez, usługi agencji dystrybucji 
biletów na imprezy kulturalne i sportowe, usługi pokazów 
filmowych, organizowanie i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
zajęcia sportowe i kulturalne, organizacja i prowadzenie 
obozów edukacyjnych, wakacyjnych, sportowych, konfe-
rencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, seminariów, edu-
kacyjnych pracowni tematycznych, imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, konkursów, 
loterii, koncertów, widowisk, wystaw w celach sporto-
wych, kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie fe-
stiwali, w tym organizowanie festiwali wodnych, organizo-
wanie widowisk [impresariat], wynajmowanie stadionów, 
sal sportowych, lodowisk i pływalni oraz udostępnianie 
sal i terenów widowiskowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do celów rekreacyjnych, poradnictwo w zakresie eduka-
cji zawodowej lub kształcenia, usługi biur redakcyjnych, 
usługi w zakresie przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, 
usługi w zakresie placówek oświatowych i muzealnych, 
usługi w zakresie parków kultury i wypoczynku, usługi 
w zakresie parków technologicznych, ośrodki rozrywko-
we, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi 
szkół, usługi przedszkoli, nauczanie, w tym organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych, kształcenie, prowadzenie wycieczek 
z przewodnikiem, sprawdziany edukacyjne, usługi edu-
kacyjne związane z ochroną środowiska, biblioteki, udo-
stępnianie informacji o działalności sportowej i zawodach 
sportowych, udostępnianie informacji o działalności spor-
towej za pośrednictwem strony internetowej, organizacja 
żłobków, przedszkoli i szkół dla dzieci i młodzieży, organi-
zacja placówek oświatowych i muzealnych.

(210) 518516 (220) 2020 09 18
(731) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) TRYPTOMIGREN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, substancje diete-
tyczne do celów leczniczych, preparaty do celów medycz-
nych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, 
produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania 
lub łagodzenia bólu, produkty lecznicze, suplementy diety, 
środki przeciwbólowe, środki przeciwmigrenowe, wyroby 
medyczne, 35 reklama produktów farmaceutycznych, zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów 
farmaceutycznych, usługi marketingowe i promocyjne pro-
duktów farmaceutycznych.

(210) 521546 (220) 2020 12 01
(731) Axio Biosolutions Private Limited, Ahmedabad, IN
(540) (znak słowny)
(540) MAXIOCEL
(510), (511) 5 opatrunki medyczne i chirurgiczne, plastry, 
roztwory i żele do opatrywania ran zewnętrznych i we-
wnętrznych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, 
bandaże na rany skóry, bandaże klejące, płynne bandaże 
antyseptyczne, żel leczniczy, spray leczniczy, gaza do opa-
trunków, opatrunki medyczne na rany przewlekłe, opatrun-
ki medyczne i chirurgiczne, opatrunki samoprzylepne, opa-
trunki na rany, środki hemostatyczne i opatrunki do gojenia 
ran, wszystkie do celów medycznych, preparaty farmaceu-
tyczne na rany.

(210) 524116 (220) 2021 02 04
(731) ABASTROKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ABAStroke
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania, Usługi projektowania, 
Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 524302 (220) 2021 02 09
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNRISE OF NORTH MACEDONIA

(531) 01.03.02, 01.03.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.25
(510), (511) 33 Wino pochodzące z Macedonii Północnej.

(210) 525392 (220) 2021 03 02
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE PREMIUM 
100 g PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA 
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA BEZ DODATKU: 
FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT 
BEZGLUTENOWY

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

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

(210) 526168 (220) 2021 03 16
(731) EPROSUMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eprosument HOME

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

(510), (511) 4 Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków, brykiety węglowe, torfowe i drzewne, Podpał-
ki drzewne, podpałki torfowe, Drewno, 11 Instalacje wody 
wodociągowej, instalacje wody pitnej, instalacje centralne-
go ogrzewania gorącą wodą, kotły grzewcze, kaloryfery, ar-
matura łazienkowa, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, 
instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, 37 Insta-
lacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja i napra-
wa paneli fotowoltaicznych, instalacja i naprawa urządzeń 
klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, 
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, 40 Wy-
twarzanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych 
i wiatraków.

(210) 526246 (220) 2021 03 17
(731) WERCZYŃSKA PAULINA THE PENGUIN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OH MY PUG

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 Torebki, 25 Bluzy, bluzki, t-shirty, sukienki, 
spódnice, spodnie, szorty, bielizna, piżamy, dresy, skarpetki, 
czapki, szaliki, rękawiczki, swetry, stroje kąpielowe.

(210) 526518 (220) 2021 03 23
(731) CHILKIEWICZ MIROSŁAWA CHEMKON, Lubin
(540) (znak słowny)

(540) KEMSIN
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Kleje i pre-
paraty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje przemy-
słowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje ana-
erobowe, Kleje cyjanoakrylowe, Kleje metakrylowe, Kleje 
epoksydowe, Silikony, Poliuretany, Ms polimery, Akryle 
wielofunkcyjne, Dyspersje polimerów, Kleje w sprayu, Ma-
teriały klejące dla przemysłu, Środki chemiczne do obrób-
ki w celu zwiększenia odporności na rdzę, Odkamieniacze 
do użytku przemysłowego, Środki chemiczne [inne niż 
do gospodarstwa domowego] w postaci płynu do użytku 
jako odkamieniacze, Płyny alakliczne do mycia przemy-
słowego, Chemiczne mieszanki uszczelniające, Preparaty 
chemiczne do uszczelniania, Kity i inne pasty do wypeł-
niania, Preparaty chemiczne do użytku przy montażu 
i obróbce opon, Preparaty chemiczne do użytku przy 
naprawianiu opon, Zmywacz montażowy, Zmywacz elek-
tryczny, Preparaty do konserwacji gumy, Środki chemicz-
ne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, Chemikalia 
czyszczące, Detergenty do czyszczenia [część procesów 
produkcyjnych], Środki do szorowania podczas procesów 
produkcyjnych, Rozpuszczalnikowe środki czyszczące 
na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych, 
3 Środki do czyszczenia urządzeń i maszyn produkcyj-
nych, Przemysłowe środki ścierne, Przemysłowe środki 
polerskie, Środki odtłuszczające do czyszczenia, Środki 
do usuwania rdzy w aerozolu, Środki czyszczące do kli-
matyzacji, Środki do czyszczenia rąk, Mydło przemysłowe, 
Pasty do mycia rąk, Antypoślizgowe środki do podłóg, 
4 Oleje i smary przemysłowe, Woski do użycia w produk-
cji, Smary przemysłowe, Smary w sprayu, Smar miedziowy, 
Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Mieszaniny sma-
rów, olejów i innych składników chemicznych w sprayu 
stosowane do celów technicznych, Oleje niemineralne 
do celów przemysłowych [nie do paliw], Oleje i smary mi-
neralne do celów przemysłowych [nie do paliw].

(210) 526645 (220) 2021 03 24
(731) LOPEZ MARIN CARMEN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM manufaktura

(531) 01.01.02, 01.01.10, 01.01.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 
26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży internetowej i detalicznej 
figur religijnych, ikon, krzyży i innych dewocjonaliów.

(210) 527246 (220) 2021 04 08
(731) OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE 

MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW 
RASOWYCH CANIS E CATUS - POLSKI ZWIĄZEK 
KYNOLOGICZNY, Częstochowa
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(540) (znak słowny)
(540) CANIS e CATUS
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne, Albumy 
kolekcjonerskie, Albumy upamiętniające wydarzenia, Almana-
chy [roczniki], Artykuły biurowe, Artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], Atlasy, Bilety wstępu, Bloczki do pisania, Bloczki notat-
nikowe, Bloki do zapisywania wyników, Broszury, Certyfikaty 
drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, 
Czasopisma [periodyki], Częściowo drukowane formularze, 
Czyste dzienniki, Druki, Drukowane bilety wstępu na imprezy, 
Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informa-
cyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane ulotki informa-
cyjne, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane, 
Formularze [blankiety, druki], Gazety, Ilustrowane albumy, Kalen-
darze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Notesy, Periodyki 
[czasopisma], Poradniki [podręczniki], Rejestry, księgi główne 
[książki], 35 Sporządzanie dokumentów dla psów i kotów, Pro-
wadzenie rejestru ras psów, Prowadzenie rejestru ras kotów, 
Przygotowywanie spisu psów i kotów, Prowadzenie rejestrów 
i księgi rodowodowej zwierząt, Wydawanie metryk, Rejestracja 
i dokumentacja genealogii poszczególnych zwierząt rasowych, 
Prowadzenie rejestru zmian właścicieli zwierząt, Prowadzenie 
rejestru osiągnięć na wystawach i pokazach, 41 Administrowa-
nie [organizacja] konkursami, Doradztwo w zakresie szkoleń, 
Imprezy kulturalne, Instruktaż w zakresie hodowli psów i kotów, 
Konkursy (organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kursy instruktażowe, Kursy szkoleniowe, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie o opiece nad zwierzętami domowy-
mi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, 
Nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie 
zarządzania pokazami zwierząt domowych, Nauczanie pielę-
gnacji zwierząt domowych, Nauczanie w zakresie sposobów 
odżywiania, Nauka opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka 
tresury zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt do celów kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez sportowych 
i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów dla psów, Or-
ganizowanie pokazów psów, Trening posłuszeństwa dla zwie-
rząt, Szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, Tresura zwierząt 
na rzecz osób trzecich, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących zwierząt domowych, Szkolenia związane z zarzą-
dzaniem wystawami zwierząt domowych, Szkolenia związane 
z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych, Świadczenie 
usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Usługi edukacyjne, Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe w zakresie hodowli zwierząt, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie tresury zwierząt, 
Usługi edukacyjne klubów w zakresie chowu i pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi edukacyjne związane z zoologią, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne w zakresie 
pokazów i wystaw, Usługi szkolenia personelu i sędziów, Usłu-
gi szkoleniowe dotyczące przeglądów hodowlanych, Usługi 
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt, 
Usługi trenerskie, Usługi w zakresie publikacji o zwierzętach, 
Usługi w zakresie wykładów związane z hodowlą i pielęgnacją 
zwierząt, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Wystawianie zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, 
Wystawy zwierząt (prowadzenie -), Wydawanie rodowodów, 
Wydawanie certyfikatów, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych o zwierzętach, 
Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności hodowla-
nych zwierząt, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie 
szkoleń w dziedzinie hodowli i pielęgnacji zwierząt, Organizo-
wanie pokazów zwierząt, 44 Kontrola hodowli zwierząt, Testo-
wanie hodowli zwierząt.

(210) 527575 (220) 2021 04 13
(731) FLOW FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEKOWNIA BAWEŁNIANE WEKI RZEMIEŚLNICZE

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 29 Krem z buraka, Krem z pomidorów, Pikant-
ne flaki z wołowiną, Zalewajka, Zupa z jesiotra i sandacza, 
Zupa z jesiotra i sandacza łagodna, Żurek z białą kiełbasą, 
chrzanem i podgrzybkami, Bigos staropolski, Kapusta we-
getariańska a’la bigos, Klasyczny sos bolognese, Klopsiki 
z indyka w sosie pomidorowym duże, Polędwiczki wieprzo-
we w sosie podgrzybkowym, polędwica wołowa, Szarpana 
wołowina, Paprykarz, Hummus, Pasta wątróbkowa, Pasztet 
mięsny wytrawny, Rilettes wieprzowy - długo gotowana ło-
patka wieprzowa, Rilettes z gęsi - długo gotowana gęsina, 
Staropolski pasztet z gęsi, Wegański pasztet z fasoli, Buraki 
marynowane, Grillowana papryka w oliwie, Kimchi z anana-
sem, Kimchi, Polskie gruszki w zalewie, Konfitura malinowa, 
Konfitura z czerwonej cebuli, Konfitura z czerwonej cebuli 
z żurawiną, Konfitura z żurawiny i jabłek, Marmolada pigwo-
wa, Dżem z pomarańczy.

(210) 527686 (220) 2021 04 15
(731) ISS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSS Holding

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Porady techniczne z zakresu: obsługi systemu 
ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, 
monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitorin-
gu obiektów ruchomych, 45 Usługi bezpieczeństwa w celu 
ochrony dóbr materialnych i osób, Doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego, Usługi ochrony osób, Monito-
ring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Kon-
trola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Usługi w zakresie 
ochrony, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wypoży-
czanie urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeń-
stwa zakładów przemysłowych i budynków handlowych 
i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, 
Usługi monitorowania, kontroli, nadzorowania i obiektów 
przemysłowych i obiektów oraz budynków komercyjnych, 
ludzi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, Agencje 
ochrony osób i mienia, a w tym ochrona fizyczna obejmu-
jąca ochronę obiektów, ochronę imprez, ochronę osobistą, 
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konwoje, ochrona techniczna osób i mienia poprzez zasto-
sowanie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i na-
padu, systemów kontroli dostępu dla drzwi, wind, furtek, 
bram wjazdowych, drzwi automatycznych, Monitoring sys-
temów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring 
pojazdów - ochrona samochodów przed kradzieżą, a w tym 
usługi monitoringu mobilnego za pośrednictwem GPS, 
Monitoring obiektów umożliwiający natychmiastową inter-
wencję w przypadku kradzieży, napadu, w przypadku uak-
tywnienia czujnika zalania, alarmu z detektora gazu, Usługi 
detektywistyczne, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa 
osób i mienia, Porady prawne z zakresu: obsługi systemu 
ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, 
monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitoringu 
obiektów ruchomych, Audyt w zakresie bezpieczeństwa, 
Monitoring wizyjny.

(210) 527687 (220) 2021 04 15
(731) ISS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MONITORING WIZYJNY.COM

(531) 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 42 Porady techniczne z zakresu: obsługi systemu 
ochrony technicznej, instalacji systemu ochrony technicznej, 
monitoringu pojazdów, monitoringu obiektów, monitorin-
gu obiektów ruchomych, 45 Usługi bezpieczeństwa w celu 
ochrony dóbr materialnych i osób, Doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa fizycznego, Usługi ochrony osób, Monitoring alar-
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Kontrola fabryk dla 
celów bezpieczeństwa, Usługi w zakresie ochrony, Doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń, maszyn 
do monitorowania i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych 
i budynków handlowych i osób, Usługi bezpieczeństwa dla 
ochrony mienia i osób, Usługi monitorowania, kontroli, nadzo-
rowania i obiektów przemysłowych i obiektów oraz budynków 
komercyjnych, ludzi, mające na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa, Agencje ochrony osób i mienia, a w tym ochrona fizyczna 
obejmująca ochronę obiektów, ochronę imprez, ochronę oso-
bistą, konwoje, ochrona techniczna osób i mienia poprzez za-
stosowanie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i na-
padu, systemów kontroli dostępu dla drzwi, wind, furtek, bram 
wjazdowych, drzwi automatycznych, Monitoring systemów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Monitoring pojazdów - 
ochrona samochodów przed kradzieżą, a w tym usługi moni-
toringu mobilnego za pośrednictwem GPS, Monitoring obiek-
tów umożliwiający natychmiastową interwencję w przypadku 
kradzieży, napadu, w przypadku uaktywnienia czujnika zalania, 
alarmu z detektora gazu, Usługi detektywistyczne, Doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa osób i mienia, Porady prawne 
z zakresu: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji syste-
mu ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, monitoringu 
obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, Audyt w zakresie 
bezpieczeństwa, Monitoring wizyjny.

(210) 527690 (220) 2021 04 15
(731) 4 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4M

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.01
(510), (511) 37 Usługi czyszczenia biur, 42 Porady technicz-
ne z zakresu: obsługi systemu ochrony technicznej, instala-
cji systemu ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, 
monitoringu obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, 
45 Usługi bezpieczeństwa w celu ochrony dóbr materialnych 
i osób, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, 
Usługi ochrony osób, Monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeń-
stwa, Usługi w zakresie ochrony, Doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń, maszyn do mo-
nitorowania i bezpieczeństwa zakładów przemysłowych 
i budynków handlowych i osób, Usługi bezpieczeństwa 
dla ochrony mienia i osób, Usługi monitorowania, kontroli, 
nadzorowania i obiektów przemysłowych i obiektów oraz 
budynków komercyjnych, ludzi, mające na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa, Agencje ochrony osób i mienia, a w tym 
ochrona fizyczna obejmująca ochronę obiektów, ochronę 
imprez, ochronę osobistą, konwoje, ochrona techniczna 
osób i mienia poprzez zastosowanie systemów alarmowych 
sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu 
dla drzwi, wind, furtek, bram wjazdowych, drzwi automa-
tycznych, Monitoring systemów bezpieczeństwa i antywła-
maniowych, Monitoring pojazdów - ochrona samochodów 
przed kradzieżą, a w tym usługi monitoringu mobilnego 
za pośrednictwem GPS, Monitoring obiektów umożliwia-
jący natychmiastową interwencję w przypadku kradzieży, 
napadu, w przypadku uaktywnienia czujnika zalania, alar-
mu z detektora gazu, Usługi detektywistyczne, Doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa osób i mienia, Porady prawne 
z zakresu: obsługi systemu ochrony technicznej, instalacji 
systemu ochrony technicznej, monitoringu pojazdów, moni-
toringu obiektów, monitoringu obiektów ruchomych, Audyt 
w zakresie bezpieczeństwa, Monitoring wizyjny.

(210) 528600 (220) 2021 05 09
(731) PAYMENT TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) beone
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do umożli-
wiania płatności on-line i kupna czasu dostępu mobilnego 
i transferu do osób trzecich, Oprogramowanie do autoryza-
cji, Karty kredytowe i płatnicze zakodowane magnetycznie, 
Sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożliwiania 
płatności on-line i kupna czasu dostępu mobilnego i trans-
feru do osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, 
usługi bankowości elektronicznej, Ubezpieczenia, Usługi 
finansowe, mianowicie umożliwianie transferu środków 
związanych z nabywaniem produktów i usług oferowanych 
przez osoby trzecie, wszystko poprzez elektroniczne sieci 
komunikacyjne, Rozliczanie i uzgadnianie transakcji finan-
sowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunika-
cyjnych, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Prowadzenie 
rachunków bankowych, Udzielanie i zaciąganie kredytów 
i pożyczek, Przeprowadzanie operacji i rozliczeń pieniężnych 
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we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzyna-
rodowych stosunkach bankowych, Pośrednictwo walutowe, 
Usługi wymiany walut, Zarządzanie funduszami na zlecenie, 
Prowadzenie kont depozytowych, papierów wartościo-
wych, Przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumen-
tów i papierów wartościowych, Wydawanie i obsługa kart 
płatniczych, kart do płatności elektronicznych, Emisja kart 
przedpłaconych do użytku jako elektroniczne bilety podróż-
ne, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Elektronicz-
ne usługi bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi 
przelewu/wymiany walut, Usługi mobilne w bankowości, 
Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie bankowości in-
westycyjnej, Doradztwo w sprawach finansowych, ubez-
pieczeniowych i inwestycjach kapitałowych, Organizowanie 
i świadczenie usług finansowych w szczególności w zakresie 
udzielania pożyczek, leasingu i factoringu, Wykonywanie ter-
minowych operacji finansowych, Usługi w zakresie wyceny 
finansowej, Usługi pośrednictwa/doradztwa/ekspertyz/ana-
liz z zakresu finansów i zarządzania majątkiem, Usługi realiza-
cji płatności opłat, Pobieranie i obsługa płatności za parko-
wanie aut lub przejazdy płatnymi odcinkami dróg, 38 Usługi 
łączności elektronicznej związane z autoryzacją kart kredy-
towych, Usługi łączności elektronicznej związane z auto-
ryzacją/uwierzytelnianiem tożsamości uczestnika procesu 
płatniczego, 39 Usługi wynajmu związane z transportem, 
Wypożyczanie samochodów i rowerów, Usługi kurierskie, 
Organizowanie i wydawanie biletów lotniczych/rejsowych/
kolejowych, Usługi informacji/rezerwacji/zakupu biletów ko-
munikacji miejskiej/międzymiastowej/lotniczej, Usługi pako-
wania towarów, Usługi pakowania artykułów na zamówienie 
i według specyfikacji osób trzecich, 41 Wynajem hulajnóg, 
42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kom-
puterowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elek-
tronicznego przetwarzania transferu funduszy, procesów 
autoryzacji/uwierzytelniania kart i uczestników procesu płat-
niczego, Usługi w zakresie pomocy technicznej, a mianowi-
cie rozwiązywanie problemów oprogramowania kompute-
rowego.

(210) 529081 (220) 2021 05 19
(731) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE 

SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) herbiNanoJet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty i produkty 
do pielęgnacji futra, Produkty do pielęgnacji skóry zwie-
rząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do czyszczenia 
do użytku w hodowli inwentarza żywego, 5 Ziołowe maści 
na rany na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści 
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, Dodatki 
do paszy do celów medycznych, Pestycydy, Preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Preparaty weterynaryjne, Środki dezynfeku-
jące do użytku weterynaryjnego.

(210) 529285 (220) 2021 05 21
(731) SAFEPASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) safepass

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Znaki drogowe świecące lub mechaniczne, 
Znaki, świecące.

(210) 529429 (220) 2021 05 25
(731) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROSTONEX SUPLEMENT DIETY

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, prepa-
raty chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Środki zmniejszające 
apetyt do celów medycznych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów lecz-
niczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych, 
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty 
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, preparaty chemiczno - farma-
ceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutycznej, prepa-
raty farmaceutyczne, herbata lecznicza, kapsułki do celów 
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, preparaty terapeu-
tyczne do kąpieli, kolcowój lekarski do celów medycznych, 
korzenie lekarskie, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła 
lecznicze, lecznicze napary [nalewki), korzenie lekarskie, leki 
[dla ludzi], leki pomocnicze [wspierające], leki w płynie, lu-
krecja do celów farmaceutycznych, maści do celów farma-
ceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroele-
mentami dla ludzi i zwierząt, dodatki mineralne do żywności, 
mleczko pszczele do celów medycznych, preparaty przeciw 
moczeniu się, nalewki do celów leczniczych, napary [nalew-
ki] do celów leczniczych, środki na uspokojenie i na nerwy, 
herbata odchudzająca do celów leczniczych, preparaty me-
dyczne do odchudzania, dodatki odżywcze do celów leczni-
czych, oleje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, 
pigułki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, 
środki przeczyszczające, środki trawienne do celów farma-
ceutycznych, leki uspokajające, leki wzmacniające, lekarstwa 
przeciw zaparciem, herbata z ziół do celów medycznych, 
zioła lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Preparaty witaminowe i mineralne, preparaty farmaceutycz-
ne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych.

(210) 529808 (220) 2021 06 04
(731) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Rolnicza
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmienni-
cze, Bloczki do pisania, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołów-
ki, Papeteria, Papier listowy, Pióra i długopisy, Teczki papiero-
we, Segregatory, Skoroszyty, Zakładki, Broszury, Drukowane 
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materiały szkoleniowe i instruktażowe, Prospekty, Publikacje 
drukowane, Drukowane ulotki informacyjne, Przewodniki, 
Drukowane foldery informacyjne, Formularze [blankiety, 
druki], Fotografie, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty 
pocztowe, Koperty, Naklejki, Nalepki, Proporczyki z papieru, 
Chorągiewki papierowe, Papierowe identyfikatory imienne, 
Stemple do pieczętowania, Emblematy papierowe, Torby pa-
pierowe, Zaproszenia, 35 Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz 
promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących 
nowoczesne technologie, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej (consulting), Pozyskiwanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych 
oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych i reklamowych, Patronat 
medialny nad działalnością handlową i usługową, Organi-
zowanie i prowadzenie przetargów, Usługi przedstawiciel-
stwa na rzecz podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Przygotowywanie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
druków, prospektów, broszur, Badanie opinii publicznej, Or-
ganizowanie prezentacji w celach biznesowych, Organizo-
wanie spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami władz 
w celach biznesowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, 41 Organizowanie szkoleń, Organizowanie kur-
sów, Organizowanie konferencji, Organizowanie kongresów, 
Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, 
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kul-
turalnych lub edukacyjnych, 42 Usługi badawcze, Prace ba-
dawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Zarządzanie pracami 
badawczo - wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, 
Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości produktów, 
Audyt jakości, Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, 
Badania dotyczące technologii, Przeprowadzanie doświad-
czeń przemysłowych.

(210) 529813 (220) 2021 06 04
(731) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Rolnicza 4.0
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmienni-
cze, Bloczki do pisania, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołów-
ki, Papeteria, Papier listowy, Pióra i długopisy, Teczki papiero-
we, Segregatory, Skoroszyty, Zakładki, Broszury, Drukowane 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, Prospekty, Publikacje 
drukowane, Drukowane ulotki informacyjne, Przewodniki, 
Drukowane foldery informacyjne, Formularze [blankiety, 
druki], Fotografie, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karty 
pocztowe, Koperty, Naklejki, Nalepki, Proporczyki z papieru, 
Chorągiewki papierowe, Papierowe identyfikatory imienne, 
Stemple do pieczętowania, Emblematy papierowe, Torby pa-
pierowe, Zaproszenia, 35 Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz 
promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących 
nowoczesne technologie, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej (consulting), Pozyskiwanie informacji o działal-
ności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, 
Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych 
oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych i reklamowych, Patronat 

medialny nad działalnością handlową i usługową, Organi-
zowanie i prowadzenie przetargów, Usługi przedstawiciel-
stwa na rzecz podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Opracowy-
wanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii 
i pomysłów marketingowych, Przygotowywanie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
druków, prospektów, broszur, Badanie opinii publicznej, Or-
ganizowanie prezentacji w celach biznesowych, Organizo-
wanie spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami władz 
w celach biznesowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, 41 Organizowanie szkoleń, Organizowanie kur-
sów, Organizowanie konferencji, Organizowanie kongresów, 
Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, 
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edu-
kacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kul-
turalnych lub edukacyjnych, 42 Usługi badawcze, Prace ba-
dawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Zarządzanie pracami 
badawczo - wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, 
Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości produktów, 
Audyt jakości, Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, 
Badania dotyczące technologii, Przeprowadzanie doświad-
czeń przemysłowych.

(210) 530123 (220) 2021 06 10
(731) CIESLEWICZ NICHOLAS, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKINU HOME SPA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Analiza 
kosmetyczna, Usługi SPA, Usługi w zakresie pielęgnacji uro-
dy świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabie-
gi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Usługi kosmetycznej pie-
lęgnacji ciała, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy.

(210) 530737 (220) 2021 06 23
(731) MIZERSKI MICHAŁ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7MORE7 77

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Garnitury, 
Koszule, Koszulki, Koszulki polo, Marynarki, Okrycia wierzch-
nie [odzież], Płaszcze, Kurtki, Spodnie, Swetry, Golfy, Kamizel-
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ki, Bielizna dla mężczyzn, Bokserki, Skarpety, Apaszki [chust-
ki], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Poszetki, Krawaty, 
Muszki, Kaszkiety, Szelki, Rękawiczki, Szale i maski na twarz, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi 
w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj-
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu następują-
cych towarów: odzież, obuwie, nakrycia głowy, garnitury, 
koszule, koszulki, koszulki polo, marynarki, okrycia wierzchnie 
[odzież], płaszcze, kurtki, spodnie, swetry, golfy, kamizelki, 
bielizna dla mężczyzn, bokserki, skarpety, apaszki [chustki], 
paski [odzież], paski skórzane [odzież], poszetki, krawaty, 
muszki, kaszkiety, szelki, rękawiczki, szale i maski na twarz, 
taśm, biżuterii, kubków, gadżetów, materiałów biurowych, 
breloki, opaski, torby, plecaki, torebki, bluzy, 41 Edukacja [na-
uczanie], Edukacja, rozrywka i sport, Zapewnianie edukacji, 
Seminaria edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Usługi eduka-
cyjne, Pokazy edukacyjne, Rozrywka, Rozrywka interaktyw-
na, Rozrywka filmowa, Organizowanie rozrywki wizualnej, 
Zapewnianie rozrywki on-line, Usługi w zakresie rozrywki, 
Realizacja rozrywki na żywo, Zapewnianie rozrywki na żywo, 
Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych 
imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci organi-
zacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi 
rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, Usługi 
rozrywkowe w formie przedstawień kinowych, Usługi w za-
kresie rozrywki popularnej, Usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, Rozrywka dostarczana przez telewizje kablową, Udo-
stępnianie rozrywki w formie programów telewizyjnych, 
Rozrywka w postaci produkcji teatralnych, Rozrywka w po-
staci przedstawień objazdowych, Rozrywka on-line, Produk-
cja rozrywki audio, Radiowe programy rozrywkowe, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Świadczenie usług rozryw-
kowych poprzez filmy kinowe, Świadczenie usług rozrywko-
wych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług roz-
rywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadcze-
nie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów wideo, Usłu-
gi związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Usługi 
związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Produkcja 
programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, 
Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów 
wideo, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Rozrywka w postaci wystę-
pów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, 
Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z kompu-
terowej bazy danych lub z Internetu, Telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Organizacja imprez rozrywkowych, Publikowanie 
książek związanych z rozrywką, Nagrywanie filmów na ta-
śmach wideo [filmowanie], Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, Publikowanie multimedialne magazy-
nów, czasopism i gazet, Publikowanie gazety dla klientów 
w Internecie, Publikowanie książek, magazynów, almana-
chów i czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periody-
ków i książek, Publikowanie książek edukacyjnych, Publiko-
wanie multimedialnych książek, Publikowanie książek i re-
cenzji, Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie ksią-
żek związanych z rozrywką, Publikowanie książek związanych 
z programami telewizyjnymi, Publikowanie czasopism inter-
netowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
nicznej, Publikacja książek i czasopism elektronicznych  
on-line (nie do pobrania), Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie książek, czasopism elektronicznych w syste-
mie on-line, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych 

książek i czasopism w Internecie, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji, Udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, Udostępnianie filmów i programów telewi-
zyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewi-
zji za opłatą [pay-per-view], Usługi rozrywkowe dostarczane 
przez Internet, Przygotowywanie programów rozrywko-
wych do emisji, Pokazy uprzednio nagranych programów 
rozrywkowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
Realizacja programów rozrywkowych na żywo, Przedstawia-
nie filmów, Prezentacja filmów, Montaż filmów, Dystrybucja 
filmów, Pokazy filmowe, Pokazy filmów wideo, Produkcja fil-
mów i filmów na taśmach filmowych, Produkcja filmów ani-
mowanych, Tworzenie filmów rysunkowych, Produkcja fil-
mów, spektakli, Produkcja filmów długometrażowych, Reali-
zacja filmów kinematograficznych, Produkcja filmów kine-
matograficznych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja 
przedstawień i filmów, Produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, Usługi rozrywkowe w postaci filmów, Produkcja filmów 
telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, realizacja filmów w studiach, Produkcja wcześniej na-
granych filmów wideo, Produkcja filmów wideo i DVD, Pro-
dukcja radiowa, filmowa i telewizyjna prezentowanie progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów telewizji kablo-
wej, Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, 
Produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Realiza-
cja telewizyjnych programów rozrywkowych, Produkcja te-
matycznych programów telewizyjnych, Rozrywka dostarcza-
na przez telewizję kablową, Produkcja programów animowa-
nych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, Usługi roz-
rywkowe zapewniane przez telewizję, Rozrywka za pośred-
nictwem telewizji ip, Produkcja programów telewizyjnych 
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
do celów edukacyjnych, Widowiska nadawane za pośrednic-
twem telewizji satelitarnej, Usługi w zakresie realizacji filmów 
animowanych i programów telewizyjnych, Rozrywka w po-
staci toczących się programów telewizyjnych z różnych dzie-
dzin, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywko-
wych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopa-
smowych, bezprzewodowych i on-line, dostarczanie roz-
rywki drogą radiową, Produkcja radiowych programów roz-
rywkowych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, 
Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Produkcja eduka-
cyjnych! Nagrań dźwiękowych i wideo, Usługi związane 
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi radia interne-
towego w zakresie rozrywki, Przygotowywanie i realizacja 
programów telewizyjnych i radiowych, Świadczenie usług 
rozrywkowych poprzez filmy kinowe, Świadczenie usług roz-
rywkowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie 
usług rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, Usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem telewizji, Usługi 
rozrywkowe świadczone za pośrednictwem radia, Usługi 
edukacyjne świadczone za pośrednictwem programów te-
lewizyjnych, Rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji 
telewizyjnej, produkcja cyklicznych serii przygodowych fil-
mów animowanych, Usługi w zakresie realizacji rozrywko-
wych filmów animowanych, Usługi związane z produkcją 
rozrywki w formie filmów, Produkcja filmów na płytach DVD 
i CD-ROM, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych 
i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań dźwię-
kowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi rozrywko-
we w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w formie wideo, 
Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi roz-
rywkowe zapewnione przez telewizję, Produkcja progra-
mów dokumentalnych, Prezentowanie programów telewi-
zyjnych, Prezentowanie programów radiowych, Produkcja 
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programów radiowych lub programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów komediowych, Produkcja edukacyjnych 
programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizji 
kablowej, Realizacja telewizyjnych programów rozrywko-
wych, Produkcja tematycznych programów telewizyjnych, 
Sporządzanie programu telewizyjnego i radiowego, Produk-
cja i prezentacja programów radiowych, Przygotowywanie 
programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowywanie 
programów dokumentalnych do emisji, Przygotowywanie 
programów dokumentalnych dla kin, Produkcja programów 
telewizyjnych na żywo, Przygotowywanie programów roz-
rywkowych dla kin, Realizacja imprez rozrywkowych 
na żywo, Realizacja rozrywki w formie taśm wideo, Rozrywka 
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Realizo-
wanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Produk-
cja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, 
Sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, publikowanie książek eduka-
cyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych dotyczących edukacji, Organizowanie 
widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie wykła-
dów edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, 
Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie festynów w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edukacyj-
nych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Prowadze-
nie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywko-
wych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
corocznych konferencji edukacyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych, Produkcja przedstawień i progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Usługi telewizyjne świad-
czone przez radio, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruk-
tażowe, Usługi w zakresie wystawiania programów lekkiej 
rozrywki, Produkcja programów animowanych z udziałem 
aktorów, Produkcja programów animowanych do użytku 
w telewizji i telewizji kablowej, Udostępnianie filmów i pro-
gramów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem 
płatnej telewizji, Udostępnianie multimedialnych progra-
mów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, 
szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, Wydawa-
nie gazet, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub 
edukacji, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy filmowych, 
Produkcja filmów na taśmach wideo, Publikowanie magazy-
nów konsumenckich oraz kanał rozrywkowy na youtube, 
strony internetowe.

(210) 530746 (220) 2021 06 23
(731) MIZERSKI MICHAŁ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) just GYM

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, Usługi klubów fitness, Usługi 
sportowe w zakresie fitness, instrukcje w zakresie gimnastyki, 
instruktaż w zakresie gimnastyki, nauka gimnastyki, organi-
zowanie imprez gimnastycznych, usługi w zakresie naucza-
nia gimnastyki, zajęcia gimnastyczne, instruktaż w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, prowadzenie ośrodków sprawności fi-
zycznej, przeprowadzanie wydarzeń sportowych, świadcze-
nie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenie 
w zakresie ćwiczeń grupowych, udostępnianie obiektów 
i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi 
klubów zdrowia i sal gimnastycznych, wynajmowanie obiek-
tów sportowych, zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, zaję-
cia sportowe, franczyzy klubów fitness.

(210) 530749 (220) 2021 06 23
(731) MIZERSKI MICHAŁ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYXON

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 15.01.24
(510), (511) 37 Usługi budowlane, usługi w zakresie działal-
ności budowlanej, usługi w zakresie prowadzenia stacji pa-
liw, usługi stacji obsługi pojazdów, usługi w zakresie napraw 
i dokonywania remontów urządzeń, instalacji rafineryjnych 
i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw 
oraz środków transportu, usługi instalacyjne, usługi w zakre-
sie instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników 
paliwowych, automatycznych stacji paliw oraz środków 
transportu, automatyczna dystrybucja paliw płynnych i gaz.

(210) 530855 (220) 2021 06 25
(731) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA GROCHÓW OSIEDLE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.11.01
(510), (511) 19 Ukończone budynki z materiałów niemeta-
lowych, 35 Usługi reklamy w zakresie nieruchomości świad-
czonej również on-line, Prowadzenia badań rynkowych do-
tyczących:Gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodaro-
wania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, prowa-
dzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
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obrotu nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw 
handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbani-
styki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu 
przeprowadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi 
zarządzania 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 nieruchomo-
ści pod kątem ekonomicznym, Usługi inwestora budowlane-
go w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym planowania 
inwestycji budowlanej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osie-
dlowymi i gruntami, 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 
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budyn-
ków, lokali mieszkalnych i użytkowych, Usługi przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za budowę pod względem finansowym 
w aspekcie projektowania i realizacji budowy, Usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi 
w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie zwią-
zane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkal-
nych i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy 
sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej 
w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakresie: 
prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac 
wykonawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, 
budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, naprawy 
obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budow-
lano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich, Usługi w zakresie doradztwa budowlanego.

(210) 531615 (220) 2021 07 15
(731) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MiŚOT

(531) 29.01.11, 27.05.01, 03.01.14
(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność po-
przez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Telekomuni-
kacja, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie 
instalacji telekomunikacyjnych, Usługi dostawców Internetu 
(ISP), Usługi dostawców usług internetowych (ISP), Usługi 
dostępu do telekomunikacji, Usługi informacyjne on-line 
związane z telekomunikacją, Usługi sieci telekomunikacyj-
nych, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi 
Telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfro-
wej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyj-
nych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

(210) 531616 (220) 2021 07 15
(731) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) PUBLIKON
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie 
do rozwoju mediów, Oprogramowanie komunikacyjne, 
sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
do zarządzania treścią, Oprogramowanie systemów CMS 
[system zarządzania treścią], Oprogramowanie komputero-
we umożliwiające udostępnianie mediów elektronicznych 
za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie blogów, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Udostępnianie  
on-line oprogramowania nie do pobrania, Zapewnianie 
oprogramowania on-line, nie do pobrania, do użytku w ko-
munikacji, Zapewnianie oprogramowania on-line, nie do po-
brania, do celów edycji tekstu.

(210) 531619 (220) 2021 07 15
(731) MIŚOT SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.14, 29.01.04
(510), (511) 38 Informacja o telekomunikacji, Łączność po-
przez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Telekomuni-
kacja, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Udostępnianie 
instalacji telekomunikacyjnych, Usługi dostawców internatu 
(ISP), Usługi dostawców usług internetowych (ISP), Usługi 
dostępu do telekomunikacji, Usługi informacyjne on-line 
związane z telekomunikacją, Usługi sieci telekomunikacyj-
nych, Usługi świadczone przez dostawców Internetu, Usługi 
światłowodowej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjnej sieci cyfro-
wej, Użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyj-
nych, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

(210) 531668 (220) 2021 07 16
(731) PROZDROWIE CENTRUM ORTOPEDYCZNO- 

-DIAGNOSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROZDROWIE CENTRUM ORTOPEDYCZNO- 

-DIAGNOSTYCZNE

(531) 27.05.01, 02.09.01, 26.01.16, 24.13.25, 29.01.13
(510), (511) 44 Opracowywanie raportów dotyczących: ochro-
ny zdrowia, farmacji, testowania leków, usługi związane z ochro-
ną zdrowia ludzkiego, diagnostyką medyczną, usługi wynika-
jące z praktyki lekarskiej, prowadzenie jednostek medycznych 
jak kliniki, szpitale, gabinety stomatologiczne, rehabilitacyjne, 
usługi pielęgniarskie, położnicze, pogotowia ratunkowego, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, paramedyczne obej-
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mujące działalności fizykoterapeutów oraz działalność w takich 
dziedzinach jak: optometria, hydroterapia, masaż leczniczy, tera-
pia mchowa, terapia logopedyczna, homeopatia, akupunktura, 
usługi związane z odnową biologiczną, prowadzenie gabine-
tów fitness, spa, salonów kosmetycznych, siłowni.

(210) 531672 (220) 2021 08 26
(731) PATALAS PIOTR, Władysławowo
(540) (znak słowny)
(540) BAŁTYCKA OSTOJA
(510), (511) 43 Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], 
Usługi w zakresie zakwaterowania, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości, Usługi obiektów gościnnych 
[posiłki i napoje], Usługi barowe, Informacja hotelowa, Rezerwacja 
zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, 
Udostępniani informacji o usługach tymczasowego zakwatero-
wania, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez 
Internet, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania, Usługi hotelowe, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na spe-
cjalne okazje, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na uroczystości, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hote-
lach, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Wynajem domków letniskowych.

(210) 531988 (220) 2021 07 25
(731) YILDIRIM ÖZKAN GRACIAS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOSFORLU KIDS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.13.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(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, kapcie, 
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie, pan-
tofle domowe, peleryny, piżamy, stroje plażowe, podkoszulki, 
pończochy, prochowce, pulowery, rajstopy, rajtuzy, rękawicz-
ki, skarpetki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szaliki, szale, 
szelki do spodni, szlafroki, t-shirty, żakiety.

(210) 532034 (220) 2021 07 27
(731) KUCHARCZYK MARCIN PPH, Leńcze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ameko

(531) 24.13.22, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 25 Buty dziecięce, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty wsuwane, Buty skórzane, Buty nieprzemakalne, 
Buty do kostki, Buty na rzepy, Buciki dla niemowląt (z weł-
ny), Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla dzieci, Obuwie 
dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Kalosze [obuwie], 
Odzież, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież skó-
rzana, Buty do nauki chodzenia, Sandały, Sandały niemowlę-
ce, Balerinki [obuwie], Pantofle do baletu, Pantofle domowe, 
Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Skarpetki antypośli-
zgowe, Pantofle, Półbuty, 35 Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi w za-
kresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu odzieży.

(210) 532092 (220) 2021 07 27
(731) WIŚNIEWSKA NATALIA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) SzamkaiSztanga
(510), (511) 41 Usługi instruktażowe dotyczące gimnastyki, 
usługi treningu personalnego fitness, ćwiczeń fizycznych, 
43 Usługi w zakresie przygotowania i zaopatrzenia w żyw-
ność dietetyczną (catering), 44 Konsultacje dietetyczne, fizy-
koterapia, usługi rehabilitacji fizycznej.

(210) 532106 (220) 2021 08 17
(731) WYSOCZAŃSKI GRZEGORZ, Błotnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYSOCZAŃSKI TRANSPORT - LOGISTYKA

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Reklama, 39 Logi-
styka transportu, Przewóz samochodami ciężarowymi, Trans-
port, Usługi pomocy drogowej.

(210) 532451 (220) 2021 08 06
(731) GARG PATI INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rok PRZEBUDZENIA
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(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Akredytacja 
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Nauczanie i szkolenia, 
Nauczanie indywidualne, Organizacja webinariów, Przygo-
towywanie tekstów do publikacji, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Prowadze-
nie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publikacji  
on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line.

(210) 532452 (220) 2021 08 06
(731) GARG PATI INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROK PRZEBUDZENIA
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Akredytacja 
[certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Nauczanie i szkolenia, 
Nauczanie indywidualne, Organizacja webinariów, Przygo-
towywanie tekstów do publikacji, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, Prowadze-
nie warsztatów i seminariów na temat samoświadomości, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych ksią-
żek i czasopism, Udostępnianie elektronicznych publikacji  
on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line.

(210) 532555 (220) 2021 08 09
(731) INWESTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Zamienniki mięsa na bazie roślin, zamienniki 
serów na bazie roślin, zamienniki ryb i produktów rybnych 
na bazie roślin, mieszanki na bazie roślin do przygotowania 
zamienników mięsa, żywność preparowana na bazie białek 
i teksturatów roślinnych, gotowe posiłki na bazie warzyw 
i owoców, gotowe posiłki składające się z substytutów mięsa, 
burgery roślinne, kotlety roślinne, koncentraty na bazie roślin 
przeznaczone do gotowania, bulion roślinny, roślinne kon-
centraty rosołowe, substytuty mleka, napoje roślinne, białka 
roślinne, masła roślinne, rośliny strączkowe przetworzone, 
30 Mieszanki przypraw, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe, marynaty, aromaty do żywności, mie-
szanki aromatów do żywności, esencje do żywności, eks-
trakty przypraw i ich mieszanki do żywności, sosy, zioła, mie-
szanki ziół, mąka, produkty zbożowe, potrawy na bazie mąki, 
wyroby z mąki, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 

produktów spożywczych, mieszanki na bazie mąki do przy-
gotowywania potraw, mąka z roślin strączkowych, mieszanki 
na bazie mąki z roślin strączkowych do przygotowywania 
potraw, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzone 
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności, go-
towe posiłki na bazie zbóż, 43 Restauracje, bary, kawiarnie, 
usługi restauracyjne, usługi cateringowe, dostawy żywności, 
komponowanie diet, doradztwo dietetyczne, dostawy dań 
na domów i biur, usługi gastronomiczne prowadzone przez 
food trucki.

(210) 532563 (220) 2021 08 09
(731) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BORENAR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty leczni-
cze, Parafarmaceutyki do celów medycznych, Suplementy 
diety, Leki i materiały dentystyczne, Żywność dietetyczna 
dla celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze, 
Substancje dietetyczne dla celów medycznych i leczni-
czych, Mineralne dodatki do żywności dla celów medycz-
nych lub leczniczych, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki, Preparaty wspomagają-
ce leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, Che-
miczne środki antykoncepcyjne, Mleko w proszku dla nie-
mowląt, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Witaminy i preparaty witami-
nowe, Preparaty witaminowe, Mineralne preparaty spo-
żywcze do celów medycznych i leczniczych, Mineralne 
suplementy diety, Mineralne wody do celów leczniczych 
lub medycznych, Mieszanki ziołowe do celów medycz-
nych, Preparaty ziołowe do celów medycznych i leczni-
czych, Zioła lecznicze lub medyczne, Napoje lecznicze lub 
medyczne, Napary lecznicze lub medyczne, Herbaty lecz-
nicze lub medyczne, Preparaty biotechnologiczne dla ce-
lów leczniczych lub medycznych, Preparaty biologiczne 
dla celów leczniczych lub medycznych, Preparaty farma-
ceutyczne do pielęgnacji skóry, Żywność dla niemowląt, 
Materiały opatrunkowe, Plastry, Kremy do celów medycz-
nych lub leczniczych, Balsamy do celów medycznych lub 
leczniczych, Maści do celów medycznych lub leczniczych, 
Syropy do celów leczniczych lub medycznych, Krople 
do oczu do celów leczniczych lub medycznych, Krople 
doustne do celów leczniczych lub medycznych, Wyroby 
medyczne w postaci syropów, kropli, tabletek, saszetek 
w proszku, Środki sanitarne do celów leczniczych lub me-
dycznych, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki odka-
żające, Leki dla ludzi, Preparaty wspomagające leczenie, 
Preparaty weterynaryjne, Leki weterynaryjne, Odżywki dla 
dorosłych i dla dzieci, Żywność specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Materiały do kąpieli i okładów leczni-
czych, Szczepionki, Surowice, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych, Materiały pochodzenia naturalne-
go do celów farmaceutycznych i leczniczych, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Trucizny, Środki do niszcze-
nia szkodników, Materiały i środki do celów medycznych 
i higieny osobistej, Materiały do kąpieli i okładów leczni-
czych, Preparaty do mycia zwierząt, Kosmetyki do celów 
medycznych, Preparaty medyczne do pielęgnacji jamy 
ustnej i zębów, Kleje do protez zębowych, Środki do przy-
czepiania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, 
Kremy adhezyjne do mocowania protez zębowych, Wyro-
by medyczne dentystyczne, Antybakteryjne płyny do rąk, 
Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki odkażające, 
Chusteczki antybakteryjne, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
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Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, Podpaski, Tampony, 
Wkładki higieniczne, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, 
Lecznicze szampony, Mydła antybakteryjne i dezynfeku-
jące, Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe, De-
tergenty bakteriobójcze, Fungicydy, Herbicydy, Biocydy, 
Środki owadobójcze, Środki odstraszające owady, koma-
ry, insekty, Preparaty diagnostyczne, Lecznicze balsamy, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mieszaniny farmaceu-
tyczne, Preparaty farmaceutyczne, Środki wirusobójcze, 
Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Preparaty nu-
traceutyczne, Pieczywo dla diabetyków, Lecznicze pasty 
do zębów, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Środ-
ki do czyszczenia jamy ustnej, Środki spożywcze zawiera-
jące w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki 
pochodzenia roślinnego, Środki dezynfekcyjne stosowane 
w medycynie, Produkty biobójcze służące do utrzymy-
wania higieny człowieka, Repelenty i atraktanty, Środki 
zaopatrzenia technicznego przydatne w pracy szpitali, 
aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu po-
zaaptecznego obejmujące: preparaty do tępienia szkod-
ników, opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe, 
preparaty i materiały diagnostyczne, odczynniki diagno-
styczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, 
środki diagnostyczne do użytku medycznego i farma-
ceutycznego, środki kontrastowe do użytku ze sprzętem 
medycznym, wskaźniki do diagnozy medycznej, bielizna 
menstruacyjna jednorazowego użytku, majtki menstru-
acyjne, majtki higieniczne, wkładki higieniczne, detergen-
ty do celów medycznych, preparaty do neutralizacji zapa-
chów, preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze 
do tkanin.

(210) 532582 (220) 2021 08 11
(731) WAWROCKA MARTA, Dobrzyca
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMETOLOGIKA

(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 9 Książki audio, Książki elektroniczne do pobra-
nia, 16 Książki, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Ma-
teriały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczo-
ne za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywa-
nie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Skomputeryzowane 
szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia personelu, Szkole-
nia w dziedzinie medycyny, Nauczanie i szkolenia, 44 Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji cia-
ła świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Fryzjerstwo, Usługi paramedyczne, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielę-
gnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

(210) 532598 (220) 2021 08 12
(731) SZPUNAR MAGDALENA FIRMA HANDLOWO- 

-USŁUGOWA FAR-LAK, Wola Mała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARLAK

(531) 26.07.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 Farby, Pokosty, Lakiery, Środki zapobiegające 
korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zaprawy farbiar-
skie, Żywice naturalne, Folie metalowe i formy proszkowe dla 
malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 35 Usługi w zakre-
sie prowadzenia sklepów z artykułami budowlanymi meta-
lowymi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz 
oraz artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami 
i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami 
gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyj-
nym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany 
oraz tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami 
chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem.

(210) 532670 (220) 2021 08 12
(731) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczaki Na Wypasie

(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.03, 16.03.13, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej i re-
stauracyjnej oraz wyrobu produktów żywieniowych zawie-
rających drób, Organizowanie, zarządzanie działalnością 
gospodarczą w branży gastronomicznej i restauracyjnej 
oraz wyrobu produktów żywieniowych zawierających drób, 
Usługi doradztwa marketingowego w branży gastronomicz-
nej i restauracyjnej oraz wyrobu produktów żywieniowych 
zawierających drób, Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
sprzedaż w systemie on-line, sprzedaż na wynos: gotowych 
produktów żywieniowych, produktów żywieniowych zawie-
rających drób, napojów bezalkoholowych, napojów alkoho-
lowych, 43 Usługi restauracji, barów przekąskowych, kantyn 
i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, 
usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające na zamawia-
niu żywności poprzez komputerową sieć on-line.
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(210) 532679 (220) 2021 08 13
(731) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHILLWAGON

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cy-
frowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Na-
grania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, 
Nagrania muzyczne, Nagrania multimedialne, Nagrania mu-
zyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, w tym do pobrania, 
Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo z muzyką, 
do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Mo-
bilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplika-
cje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje 
do urządzeń przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma 
elektroniczne, w tym do pobrania, Książki audio, w tym 
do pobrania, Książki elektroniczne, w tym do pobrania, Pu-
blikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 Walizy, torby 
podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tury-
styczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sporto-
we, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, 
Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas 
i na biodra [nerki], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórza-
ne walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka kangur-
ki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, 
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla 
niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielo-
funkcyjne, Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra synte-
tyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież damska, Odzież 
dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna, Odzież 
wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież 
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, 
Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla mo-
tocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna 
damska, Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie 
męskie, Obuwie damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy 
męskie, Nakrycia głowy damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 
35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe 
zespołami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlo-
wych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nego-
cjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje 
kontraktów reklamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami 
gastronomicznymi, w tym barami i pubami, Administrowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządza-
niu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi 
marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hur-
towej i detalicznej następujących towarów: kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia 
do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku do-
mowego, preparaty do mycia do użytku domowego, prepa-
raty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do pra-
nia, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepa-

raty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
walizy, torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasolki, 
portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka 
dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia 
głowy, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi zespołów muzycznych, 
Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Wy-
stępy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzycz-
ne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja 
rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycz-
nych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne 
i piosenkarskie, Reżyserowanie przedstawień muzycznych, 
Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządzanie stroną 
artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż wi-
deo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycz-
nych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów mu-
zycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie filmów 
nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] 
w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, 
Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne 
w zakresie zarządzania i marketingu.

(210) 532705 (220) 2021 08 12
(731) MAZUREK JACEK LARGET, Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Larget

(531) 27.05.01, 29.01.12, 17.02.01, 17.02.04
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe [budownictwo], 37 Budow-
nictwo.

(210) 532724 (220) 2021 08 13
(731) POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 

BIOBANKOWANIE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 25.05.02, 
17.01.19

(510), (511) 9 Programy komputerowe, magnetyczne 
i optyczne nośniki danych, kasety audio, kasety video,  
CD-ROMy, dyskietki, 16 Druki, książki, przewodniki, broszu-
ry, informatory, wydawnictwa periodyczne, kalendarze, ka-
talogi, instrukcje, artykuły piśmienne, 35 Usługi w zakresie 
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tworzenia baz danych dotyczących laboratoriów, jednostek 
certyfikujących i kontrolujących oraz podmiotów, które uzy-
skały prawo do używania znaków zgodności, usługi w za-
kresie kompilacji, systematyzacji i uaktualniania informacji 
w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie zarzą-
dzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie infor-
macji statystycznej, badania rynku i opinii publicznej, usługi 
w zakresie promocji, badania i doradztwo w zakresie prowa-
dzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie udzie-
lania informacji o systemach oceny zgodności, 41 Usługi 
szkoleniowe i wydawnicze w zakresie systemów oceny 
zgodności, organizowanie wystaw i konkursów edukacyj-
nych w zakresie systemów oceny zgodności, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie 
systemów oceny zgodności, 42 Usługi związane z akredy-
towaniem laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontro-
lujących oraz nadzorem nad nimi, usługi w zakresie bada-
nia biegłości akredytowanych jednostek, usługi doradztwa 
w zakresie zgodności wyrobów i procesów ich wytwarzania 
z normami technicznymi, w zakresie bezpieczeństwa wyro-
bów oraz w zakresie ochrony środowiska, ocena wyrobów 
i procesów ich wytwarzania z punktu widzenia ich zgodno-
ści z normami technicznymi, badania techniczne, kontrola 
jakości, badanie nowych produktów, tworzenie oprogramo-
wania komputerowego, 45 Opiniowanie aktów prawnych 
i dokumentów normatywnych.

(210) 532894 (220) 2021 08 19
(731) MAKOŚ ROBERT DOMY Z BALI, Zawoja
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKOŚ DOMY Z BALI

(531) 26.07.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Prefabrykowane domy z bali.

(210) 532927 (220) 2021 08 20
(731) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew
(540) (znak słowny)
(540) Liga Mistrzów Plonowania
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, 
Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, 
leśnictwa i sadownictwa, Środki chemiczne ochrony roślin, 
Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, 
ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost ro-
ślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Biostymulatory, 
Adiuwanty, Dodatki chemiczne do środków grzybobójczych 
i owadobójczych dla roślin, 35 Rozpowszechnianie, dystry-
bucja materiałów reklamowych, promocyjnych i instrukta-
rzowych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, 
Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych publikowanie 
tekstów sponsorowanych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów 
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, biosty-
mulatorów, Promocja dla osób trzecich, Lojalnościowy pro-
gram sprzedaży w zakresie środków chemicznych ochrony 
roślin, nawozów dla rolnictwa ogrodnictwa, leśnictwa i sa-

downictwa, biostymulatorów, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Publikowanie materia-
łów reklamowych, Analizy rynku, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń rolniczych, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń ustanawiania rekordów, Systematyzacja 
danych w zakresie bicia rekordów i zarządzanie nimi, Zbie-
ranie danych statystycznych, Oferowanie gotowych rozwią-
zań technologii uprawy roślin rolniczych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych i marketingowych, 41 Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympo-
zjów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw i konkursów, 
Prowadzenie konkursów w Internecie, Organizowanie i pro-
wadzenie konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, 
pokazów rolniczych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Re-
alizacja i organizowanie imprez rolniczych, Doradztwo zawo-
dowe, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii uprawy 
roślin rolniczych, Prezentacja i produkcja nagrań wideo.

(210) 532944 (220) 2021 08 18
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poczta Polska DYSTRYBUCJA

(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.01.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do po-
brania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty 
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przed-
płacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi zakupów grupowych, Usługi w zakre-
sie wycen handlowych, Usługi porównywania cen, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki 
cen ubezpieczeń, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, Gromadzenie danych, 
Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych 
produktów takich jak: artykuły biurowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, komputery i informatyka, kupony, bony to-
warowe i dodatki, maszyny i urządzenia reklamowe, motory-
zacja, odzież i tekstylia, papier, opakowania, poligrafia, sprzęt 
szkolny, dydaktyczny, sportowy, środki czystości i higieny, 
artykuły drobne, upominki, paczki, artykuły ozdobne, (bez 
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uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Usługi umożliwiające konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu tych produktów mogą być świadczone przez sklepy 
detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych 
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład 
przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi polegające 
na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub syste-
matyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, 
jak również kompilacji danych matematycznych lub staty-
stycznych, Usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak 
dystrybucja prospektów, bezpośrednio lub za pośrednic-
twem poczty, dystrybucja próbek, Usługi reklamy i sprzeda-
ży mogą połączone być z innymi usługami, takimi jak: usługi 
bankowe, usługi pożyczki, ubezpieczenia czy usługi pośred-
nictwa finansowego, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpła-
conych i bonów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Agencje 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredy-
towych, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
Usługi planowania w zakresie emerytur, Doradztwo finanso-
we dotyczące emerytur, Doradztwo finansowe, kredytowe, 
ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, 38 Usługi nadawania 
programów radiowych lub telewizyjnych, 39 Usługi dystry-
bucyjne, Usługi związane z wynajmem środków transportu, 
Usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, 
Usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed 
transportem, 41 Organizowanie konkursów, Kursy edukacyj-
ne związane z ubezpieczeniami, Usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie finansów, Organizowanie i prowadzenie kongresów 
z zakresu ubezpieczeń i finansów, 42 Udostępnianie informa-
cji naukowych, Usługi tworzenia komputerowych progra-
mów multimedialnych zawierających informacje książko-
we, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych, 
45 Usługi w zakresie mediacji i negocjacji: usługi świadczo-
ne przez prawników na rzecz osób fizycznych, grup osób 
fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, Dochodzenia 
i nadzór związane z bezpieczeństwem osób i podmiotów 
gospodarczych.

(210) 532945 (220) 2021 08 18
(731) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Poczta Polska DYSTRYBUCJA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do po-
brania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do po-
brania, 16 Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 
Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma, gazety, kalen-
darze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje edukacyjne, Karty 
upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne, Karty przed-
płacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów, Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów 
biznesowych, Usługi zakupów grupowych, Usługi w zakre-
sie wycen handlowych, Usługi porównywania cen, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki 
cen ubezpieczeń, Analiza informacji w zakresie działalności 

gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi 
na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów 
motywacyjnych dla pracowników, Gromadzenie danych, 
Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych 
produktów takich jak: artykuły biurowe, artykuły gospodar-
stwa domowego, komputery i informatyka, kupony, bony to-
warowe i dodatki, maszyny i urządzenia reklamowe, motory-
zacja, odzież i tekstylia, papier, opakowania, poligrafia, sprzęt 
szkolny, dydaktyczny, sportowy, środki czystości i higieny, 
artykuły drobne, upominki, paczki, artykuły ozdobne, (bez 
uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumen-
tom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 
Usługi umożliwiające konsumentom obejrzenie i dokonanie 
zakupu tych produktów mogą być świadczone przez sklepy 
detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych 
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład 
przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi polegające 
na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub syste-
matyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, 
jak również kompilacji danych matematycznych lub staty-
stycznych, Usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak 
dystrybucja prospektów, bezpośrednio lub za pośrednic-
twem poczty, dystrybucja próbek, Usługi reklamy i sprzeda-
ży mogą połączone być z innymi usługami, takimi jak: usługi 
bankowe, usługi pożyczki, ubezpieczenia czy usługi pośred-
nictwa finansowego, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpła-
conych i bonów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi w zakresie wyceny finansowej, Agencje 
ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednic-
two ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredy-
towych, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, 
Usługi planowania w zakresie emerytur, Doradztwo finanso-
we dotyczące emerytur, Doradztwo finansowe, kredytowe, 
ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, 38 Usługi nadawania 
programów radiowych lub telewizyjnych, 39 Usługi dystry-
bucyjne, Usługi związane z wynajmem środków transportu, 
Usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką, 
Usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed 
transportem, 41 Organizowanie konkursów, Kursy edukacyj-
ne związane z ubezpieczeniami, Usługi szkoleniowe w dzie-
dzinie finansów, Organizowanie i prowadzenie kongresów 
z zakresu ubezpieczeń i finansów, 42 Udostępnianie infor-
macji naukowych, Usługi tworzenia komputerowych progra-
mów multimedialnych zawierających informacje książkowe, 
artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych, 
45 Usługi w zakresie mediacji i negocjacji: usługi świadczo-
ne przez prawników na rzecz osób fizycznych, grup osób 
fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, Dochodzenia 
i nadzór związane z bezpieczeństwem osób i podmiotów 
gospodarczych.

(210) 532951 (220) 2021 08 20
(731) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
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(210) 533008 (220) 2021 08 23
(731) TSISHEVSKII ANDREI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) edberly

(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 533120 (220) 2021 08 25
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f KUKURYDZAforte

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, 
Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolistne, Prepara-
ty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie 
zmienione nawozy złożone, Dodatki chemiczne do nawozów, 
Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i produkty chemiczne 
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do użytku jako 
nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i materia-
łów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze.

(210) 533121 (220) 2021 08 25
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f ZBOŻAforte

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolist-
ne, Preparaty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], 
Chemicznie zmienione nawozy złożone, Dodatki chemiczne 
do nawozów, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów 
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze.

(210) 533125 (220) 2021 08 25
(731) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) My Stay
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] 
do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputero-
we [programy], Programy komputerowe, Programy kompute-
rowe do pobrania, Programy komputerowe do przetwarzania 
danych, Programy komputerowe do zarządzania projektami, 
Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe stosowane do elektronicznych systemów 
kasowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, 
przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy 
komputerowe, 35 Usługi doradztwa związane z administro-
waniem i zarządzaniem hotelami, Zarządzanie administracyj-
ne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie 
działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo związane z zarzą-
dzaniem, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo 
w tym zakresie, 42 Badania, opracowywanie, projektowanie 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Programo-
wanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Projek-
towanie, aktualizacja i konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego do zarządzania bazami danych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dzie-
dzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie 
i wdrażanie oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywa-
niem oprogramowania komputerowego.

(210) 533128 (220) 2021 08 25
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f BORforte

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolist-
ne, Preparaty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], 
Chemicznie zmienione nawozy złożone, Dodatki chemiczne 
do nawozów, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów 
naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze.
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(210) 533142 (220) 2021 08 25
(731) ALTER PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) ZBAWCY WIN
(510), (511) 21 Naczynia szklane do napojów, Szklanki, kielisz-
ki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Butelki ze szkła, Kielisz-
ki do koktajli, Kieliszki do koniaku, Kieliszki do likierów, Kieliszki 
do margarity, Kieliszki do szampana, Kieliszki do wina, Kieliszki 
do wódki, Kufle, Kufle do piwa, Kubki szklane, Szklanki do piwa, 
33 Wina, Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, Likiery, Brandy, 
Koktajle, Destylowane napoje alkoholowe, 35 Pośrednictwo 
dotyczące sprzedaży towarów, Doradztwo zawodowe w za-
kresie działalności gospodarczej związanej z winami i winni-
cami, Reklama, Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych 
i bezalkoholowych, Sprzedaż detaliczna win, Sprzedaż hurto-
wa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Sprzedaż hur-
towa win, Organizowanie pokazów audiowizualnych w celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia personalnego, Doradztwo w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Roz-
powszechnienie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Edycja tekstów, Publikowanie i aktu-
alizowanie materiałów reklamowych, nagrań audiowizualnych 
oraz publikacji periodycznych i nieperiodycznych, Publikowa-
nie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, Informacja handlowa, Agencje in-
formacji handlowej, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Badania marketingowe, Rekrutacja personelu, 
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Usługi 
modelingu do celów promocji sprzedaży i reklamy, Pokazy to-
warów, 41 Usługi w zakresie rozrywki, nauczania i kształcenia, 
Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, w szcze-
gólności dla somelierów, barmanów i osób zainteresowanych 
winami i napojami alkoholowymi, 43 Usługi gastronomiczne, 
Usługi barów i restauracji, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cu-
kierni, pijalni czekolady i piwiarni, w tym również snack-barów, 
barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługowych, 
Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posił-
ków i napojów w barach i restauracjach, winiarniach, kawiar-
niach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i pi-
wiarniach, Usługi polegające na przygotowywaniu posiłków 
i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiające-
go, Usługi hoteli, moteli i pensjonatów.

(210) 533182 (220) 2021 08 26
(731) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGE Prowadzimy w zielonej zmianie

(531) 10.03.04, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wy-
twarzana z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwa-
rzana z energii wiatru, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, 9 Aparatura kontrolna [energia 

elektryczna], Urządzenia do sterowania energią elektryczną, 
Elektryczne urządzenia sterownicze do zarządzania ener-
gią, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 12 Pojazdy 
napędzane energią wiatru, Pojazdy elektryczne, Pojazdy 
lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy napędzane elek-
trycznie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw 
gazowych w systemie sieciowym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej paliw stałych, ciekłych i gazowych, rud, metali, 
chemikaliów przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu w za-
kresie promocji działalności gospodarczej, Promowanie dzia-
łalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń 
specjalnych, Reklama promocyjna projektów badawczych 
w dziedzinie energetyki, Usługi reklamowe ukierunkowane 
na promowanie działań zwiększających świadomość spo-
łeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, 
Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie spraw środowiskowych, Doradztwo i konsul-
tacje w zakresie działalności gospodarczej, Opracowywanie 
strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospo-
darczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania 
rozwoju, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej 
w sektorze energetycznym, Doradztwo w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie plano-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przed-
siębiorstwami w sektorze energetycznym, Usługi doradcze 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzy-
stania wynalazków, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
(Usługi doradcze w branży odnawialnych źródeł energii), Ba-
dania i analizy rynkowe, Badania rynku i analizy biznesowe, 
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, 36 Finansowanie 
budów inżynierii lądowej, Finansowanie inwestycji budow-
lanych, Finansowanie inwestycji, Finansowanie projektów 
rozwojowych, Usługi doradztwa związane z finansowaniem 
robót budowlanych oraz projektów z zakresu infrastruktu-
ry, 37 Usługi budowy, instalowania, serwisowania, napra-
wy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi 
ślusarskie, Usługi hydrauliczne, Usługi szklarskie, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Naprawa i kon-
serwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi dekar-
skie, Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu 
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konser-
wacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Serwisowanie urządzeń AGD i RTV, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów pane-
li słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych za-
silanych energią słoneczną, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Instalowanie generatorów prądu, Budowa 
elektrowni wiatrowych, Budowa elektrowni wodnych, Bu-
dowa elektrowni, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi 
budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, 
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, 39 Dystrybucja 
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energii elektrycznej, Przechowywanie energii i paliw, Dystry-
bucja paliw, Usługi informacyjne i doradcze w związku z dys-
trybucją energii i paliw, Dostawa i dystrybucja energii elek-
trycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 40 Wytwarzanie 
energii, przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii elektrycz-
nej ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycz-
nej, Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, Usługi 
recyklingowe, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recy-
kling], Recykling, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie za-
wodów sportowych, Wynajmowanie stadionów i obiektów 
sportowych, Organizowanie targów związanych z kulturą, 
rozrywką i edukacją, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, 
Organizacja webinariów, Organizowanie i przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie widowisk 
historycznych w plenerze, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Usługi ośrodka dla osób 
zwiedzających elektrownię [do celów edukacyjnych], Usługi 
sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [roz-
rywka/edukacja], 42 Sporządzanie projektów i opracowywa-
nie systemów fotowoltaicznych.

(210) 533186 (220) 2021 08 26
(731) SOBORA JUSTYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zabiegane.com

(531) 01.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakre-
sie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Usługi w zakresie targów i wystaw han-
dlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Usługi public relations, 
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agen-
cja public relations, Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Agencje reklamowe, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe.

(210) 533196 (220) 2021 08 26
(731) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Grabki Duże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NITRO SPEED 39

(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone, Na-
wozy naturalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Na-
wozy biologiczne, Nawozy do roślin, Nawozy dla rolnictwa, 
Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia, Biosty-
mulatory roślin, nawozy dla rolnictwa, Środki chemiczne dla 
rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środ-
ki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substraty 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rol-
nictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Substancje odżywcze [na-
wozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Mieszanki 
substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom.

(210) 533199 (220) 2021 08 26
(731) LASKOWSKI KRZYSZTOF N 20, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-20 NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.04.04, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obrotu 
nieruchomościami, zarządzaniem i administrowaniem nieru-
chomościami, Planowanie inwestycji związanych z nierucho-
mościami, Usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, 
w tym w zakresie usług developerskich związanych z pozyska-
niem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, lokali mieszkal-
nych, użytkowych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
i inwestycji w nieruchomości, rozliczenia finansowe transakcji 
związanych z nieruchomościami, usługi ubezpieczeniowe oraz 
doradztwo w tym zakresie, usługi finansowe, doradztwo finan-
sowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania 
w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu kredytów, Wycena 
nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz finansowych 
oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, 
leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.

(210) 533259 (220) 2021 08 26
(731) BLUE OCEAN RESOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QURE PAULITY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 35 Marketing internetowy.
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(210) 533266 (220) 2021 08 26
 (310) 82892 (320) 2021 03 12 (330) JM
(731) Rothmans of Pall Mall Limited, Boncourt, CH
(540) (znak słowny)
(540) MAKE IT HAPPEN
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, 
Tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, Tytoń do fa-
jek, Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów me-
dycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki do papierosów dla 
palaczy, Zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artykuły 
dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy papierosowe, Filtry 
papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papiero-
sów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu w papiero-
wych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do papierosów 
elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 533288 (220) 2021 08 27
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Falcon
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki 
do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.

(210) 533289 (220) 2021 08 27
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GBS DOBRZE JEST!

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, su-
plementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, biał-
kowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, od-
żywcze suplementy diety, żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, błonnik pokarmowy, preparaty witaminowe, 
albuminowe artykuły żywnościowe do celów leczniczych, 
sterydy, zioła lecznicze, słodycze do celów leczniczych, 
wody mineralne do celów medycznych, środki wspomaga-
jące odchudzanie, środki zmniejszające apetyt, 25 Artykuły 
odzieżowe damskie, męskie, dziewczęce, chłopięce, nie-
mowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, 
kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, szorty, komplety do biegania, 
komplety do joggingu, nakrycia głowy, kominiarki, szale, 
bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie sporto-
we, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, gry planszowe, gry elektroniczne, 
gry karciane, gry fabularne, gry automatyczne, gry kompu-
terowe, gry internetowe, sprzęt do gier, śmieszne gadżety 
do zabawy, torby na sprzęt sportowy, 30 Kawa wszelkiego 
rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty kawy, herbata wszel-
kiego rodzaju, herbata z dodatkami, herbata z żeńszeniem, 
substytuty herbaty, kakao, czekolada, wyroby piekarnicze, 
ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, popcorn, 
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, muesli, 
płatki zbożowe, wysokoproteinowe batony zbożowe, dania 

gotowe na bazie ryżu, dania gotowe na bazie makaronu, 
dania gotowe na bazie przetworzonych ziaren zbóż, lody, 
przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje na bazie herbaty, 
kawa mrożona, herbata mrożona, czekolada pitna, jogurt 
mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie kakao, dodat-
ki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, guma 
do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania z czekola-
dą, z orzechami lub bez orzechów, zioła do celów spożyw-
czych, 32 Piwo, ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholowe, 
drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bezal-
koholowe, napoje bezalkoholowe, energetyzujące napoje 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców 
wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje 
na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, sor-
bety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje 
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aro-
matyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stoło-
we, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji 
napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do na-
pojów, 33 Napoje alkoholowe wysokoprocentowe, napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, wódka, brandy, likiery, ape-
ritify, cydr, gazowane napoje alkoholowe, destylowane na-
poje alkoholowe na bazie zbóż, gotowe koktajle alkoholo-
we, napoje energetyzujące zawierające alkohol, wina, wina 
musujące, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także 
za pomocą globalnych sieci komputerowych i telefonicz-
nych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne 
i informacyjne w zakresie artykułów takich, jak: suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety popra-
wiające kondycję i wytrzymałość, białkowe suplementy 
diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy 
diety, żywność dietetyczna do celów leczniczych, błonnik 
pokarmowy, preparaty witaminowe, albuminowe artykuły 
żywnościowe do celów leczniczych, sterydy, zioła lecznicze, 
słodycze do celów leczniczych, wody mineralne do celów 
medycznych, środki wspomagające odchudzanie, środki 
zmniejszające apetyt, artykuły odzieżowe damskie, mę-
skie, dziewczęce, chłopięce, niemowlęce, bielizna, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, kurtki, bluzy, dresy, t-shirty, 
szorty, komplety do biegania, komplety do joggingu, nakry-
cia głowy, kominiarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, 
obuwie, obuwie sportowe, artykuły gimnastyczne i spor-
towe, gry zabawki i akcesoria do zabawy, gry planszowe, 
gry elektroniczne, gry karciane, gry fabularne, gry automa-
tyczne, gry komputerowe, gry internetowe, sprzęt do gier, 
śmieszne gadżety do zabawy, torby na sprzęt sportowy, 
kawa wszelkiego rodzaju, kawa z dodatkami, substytuty 
kawy, herbata wszelkiego rodzaju, herbata z dodatkami, 
herbata z żeńszeniem, substytuty herbaty, kakao, czekola-
da, wyroby piekarnicze, ciasta, wyroby cukiernicze, słodycze 
nielecznicze, popcorn, przekąski na bazie zbóż, przekąski 
na bazie ryżu, muesli, płatki zbożowe, wysokoproteinowe 
batony zbożowe, dania gotowe na bazie ryżu, dania gotowe 
na bazie makaronu, dania gotowe na bazie przetworzonych 
ziaren zbóż, lody, przyprawy, napoje na bazie kawy, napoje 
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, czekola-
da pitna, jogurt mrożony (lody spożywcze), napoje na bazie 
kakao, dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eterycz-
ne, guma do żucia, musy deserowe, pasty do smarowania 
z czekoladą, z orzechami lub bez orzechów, zioła do celów 
spożywczych, piwo, ale, piwo słodowe, piwo bezalkoholo-
we, drinki na bazie piwa, cydr bezalkoholowy, aperitify bez-
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, energetyzujące napoje 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje dla sportowców 
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wzbogacone proteinami, napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje witaminizowane, napoje na bazie owoców, napoje 
na bazie warzyw, soki, soki owocowe, soki warzywne, sor-
bety, lemoniady, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, 
napoje gazowane, toniki, napoje typu smoothie, napoje 
o smaku kawy, napoje o smaku herbaty, wody, wody aro-
matyzowane, wody gazowane, wody sodowe, wody stoło-
we, wody mineralne, wody źródlane, esencje do produkcji 
napojów, preparaty do produkcji napojów, syropy do napo-
jów, napoje alkoholowe wysokoprocentowe, napoje alkoho-
lowe niskoprocentowe, wódka, brandy, likiery, aperitify, cydr, 
gazowane napoje alkoholowe, destylowane napoje alkoho-
lowe na bazie zbóż, gotowe koktajle alkoholowe, napoje 
energetyzujące zawierające alkohol, wina, wina musujące, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, doradztwo w dziedzinie public relations, 
usługi zarządzania społecznością on-line, doradztwo, mar-
keting, reklama oraz udostępnianie informacji biznesowych 
w zakresie mediów społecznościowych, usługi spersonali-
zowanych stron internetowych zawierających osobiste pro-
file i informacje generowane przez użytkowników, udostęp-
nianie powierzchni reklamowych, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, produkcja filmów w celach re-
klamowych, recenzowanie produktów i usług, organizowa-
nie aukcji, organizowanie promocji imprez mających na celu 
pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, impresariat 
w działalności artystycznej, 38 Elektroniczna wymiana wia-
domości za pośrednictwem linii czatowych oraz forów inter-
netowych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu 
i innych sieci łącznościowych, udostępnianie interaktywnej 
platformy internetowej dla multidyscyplinarnej grupy osób,  
41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, produkcja filmów, produkcja muzyczna, produk-
cja filmów muzycznych, komponowanie muzyki dla osób 
trzecich, pisanie piosenek, dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, elektroniczne publikacje multimedial-
ne, publikowanie fotografii, usługi gier, gry internetowe 
(nie do pobrania), gry oferowane w systemie on-line z sieci 
komputerowej i informatycznej, usługi gier on-line przez 
urządzenia mobilne, 43 Prowadzenie restauracji, barów 
i kawiarni, katering, usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 
wystawy i spotkania, 44 Usługi salonów fryzjerskich, usłu-
gi salonów kosmetycznych, solaria, usługi ozdabiania ciała, 
usługi tatuażu.

(210) 533291 (220) 2021 08 27
(731) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Hornet
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki 
do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.

(210) 533310 (220) 2021 08 30
(731) WOLNA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 01.03.02
(510), (511) 9 Panele fotowoltaiczne, Moduły fotowolta-
iczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządze-
nia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej,  
12 Samochody, ich części i akcesoria, 35 Rekrutacja perso-
nelu, Usługi rekrutacyjne, Doradztwo w zakresie rekrutacji 
personelu, Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, Usługi 
zarządzania zasobami ludzkimi, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze, 
konsultacyjne i pomoc w zakresie zasobów ludzkich i re-
krutacji personelu, Usługi reklamowe związane z rekrutacją 
personelu, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 
Usługi podatkowe, Usługi w zakresie rachunkowości i księ-
gowości, Sporządzanie dokumentów dotyczących opodat-
kowania, Usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie 
rachunkowości, księgowości, podatków i płac, 37 Montaż, 
konserwacja, naprawa i odnowa instalacji i urządzeń foto-
woltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
Usługi informacyjne i doradcze odnoszące się do mon-
tażu, konserwacji, naprawy i odnowy instalacji i urządzeń 
fotowoltaicznych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, Usługi szkoleniowe, Informacje do-
tyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowe-
go (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Usługi szkolenia 
zawodowego, Usługi szkolenia dla personelu, Usługi w za-
kresie szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szko-
lenia zawodowego, Usługi konsultacyjne związane ze szko-
leniami pracowników, Doradztwo edukacyjne i zawodowe,  
42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fo-
towoltaicznych, Ekspertyzy techniczne dotyczące systemów 
i urządzeń fotowoltaicznych.

(210) 533472 (220) 2021 09 02
(731) ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

(531) 25.03.15, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(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 on-line nie do pobrania.
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(210) 533548 (220) 2021 09 04
(731) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYCINKI.PL

(531) 15.07.02, 05.01.20, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Chirurgia drzew, w tym kompleksowa wy-
cinka i przycinka drzew i krzewów, Przycinka drzew metodą 
arborystyczną, Redukcja koron drzew, Formowanie drzew 
i krzewów, Rębakowanie gałęzi, Frezowanie pni, Wycinki 
i przycinki na terenach zabytkowych.

(210) 533556 (220) 2021 09 06
(731) KLUNDER PAULINA, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) elleve
(510), (511) 25 Sukienki damskie, Letnie sukienki, Topy 
[odzież], Koszule, Odzież damska, Odzież, Swetry, Spodnie,  
T-shirty z krótkim rękawem, Paski [odzież], Buty damskie, 
Obuwie damskie, Spódnice, Marynarki.

(210) 533633 (220) 2021 09 07
(731) MULARCZYK GRZEGORZ, Wola Blakowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGSTYL

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.08, 26.01.16
(510), (511) 20 Meble.

(210) 533734 (220) 2021 09 09
(731) OLECH MARIUS, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY GLAMOUR
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, 
agencje nieruchomości, organizowanie finansowania pro-
jektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem 
zakwaterowania [mieszkania], wynajem mieszkań, wyna-
jem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami, 
sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości, 37 Budow-
nictwo, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, 
43 Usługi hotelowe.

(210) 533759 (220) 2021 09 09
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) 7 TVN

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nabrania dźwięku, obrazu I filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, łaśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe: Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne: Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, 
karton, Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, 
Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Długopi-
sy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papeterie, Torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usłu-
gi w zakresie reklamy, Organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produk-
cji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, In-
ternetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw 
handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, 
badania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji 
w sprawach działalności gospodarczej, podatków, Pozyski-
wanie i przekazywanie informacji o działalności gospodar-
czej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Spo-
rządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej 
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i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielo-
branżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu Internetowego, 
usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji 
radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalo-
nych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, Informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu-
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz. pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego. kablowego i światłowodowego, Usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-

łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
Usługi dostarczania Informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu 
do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagry-
wania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informa-
cji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyj-
nych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisy-
wania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od-
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez 
odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu 
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www 
przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, fil-
mowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwięko-
wych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie 
książek i Innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, 
magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udo-
stępnianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej 
klasie, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputero-
wych, Usługi dotyczące oprogramowania komputerowego za-
warte w tej klasie: opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadze-
nie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie 
badań w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdro-
żeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i prze-
kazywanie prognoz pogody, Usługi udostępniania czasu dostę-
pu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, Usługi udostęp-
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, Usługi dostarczania dostępu do serwe-
rów internetowych, 45 Usługi administrowania prawami wła-
sności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obro-
cie prawami własności intelektualnej.
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(210) 533761 (220) 2021 09 09
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 TVN

(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, 
karton, Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, 
Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Długopi-
sy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papeterie, Torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-

wach działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządza-
nie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i han-
dlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżo-
wej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radio-
wych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu-
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-
sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
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tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu 
do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagry-
wania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informa-
cji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyj-
nych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapi-
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 Opracowy-
wanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdroże-
niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, Usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, Usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 

serwisów i portali internetowych, Usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych, 45 Usługi administrowania 
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i po-
średnictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 533767 (220) 2021 09 09
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 TVN

(531) 26.01.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 16 Papier, 
karton, Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, 
Afisze, Plakaty, Fotografie, Nalepki, Publikacje drukowane, 
Czasopisma, Książki, Broszury, Materiały piśmienne, Długopi-
sy, Linijki, ołówki, Taśmy samoprzylepne, Papeterie, Torby 
do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
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audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, podatków, Pozyskiwanie 
i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Sporządza-
nie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej i han-
dlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżo-
wej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi 
sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, audycji radio-
wych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych 
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma-
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach 
multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu 
i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatu-
ry służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału na-
ziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorników telewi-
zyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodo-
wywania zakodowanego sygnału zawierających zestaw 
do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawierają-
cych dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji 
satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, 
kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, ga-
zet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposaże-
nia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienio-
nych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamo-
wo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, bane-
ry, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, 
bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pa-
mięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, 
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, 
galanteria papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, ka-
rafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmety-
ki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, 
maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i na-
lepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych pli-
ków muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, 
plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki 
pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radiood-
biorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy po-
dróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skro-
baczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, 
szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, 
t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy, worki 
żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, 
Usługi agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie 
informacji, Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, 
Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, repor-
taży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk roz-
rywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, ob-

sługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowe-
go, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra-
zu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i in-
formacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Interne-
tu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sateli-
tarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usłu-
gi telekomunikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu 
do treści informacyjnych i usług indywidualnie określonych 
dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesy-
łania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru: 
usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem 
informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przezna-
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez 
bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu tele-
wizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu 
programów i inteligentnej automatycznej selekcji progra-
mów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji te-
lewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, 
Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednic-
twem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal 
telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsultacyjne do-
tyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie dostępu 
do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów in-
ternetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w for-
macie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów 
w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji 
i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni-
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i de-
kodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie 
dostępu do sieci LAN - przesyłanie danych z i do sieci lokalnej 
jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośred-
nictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych i mię-
dzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk 
telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów doku-
mentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyj-
nych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja au-
dycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie roz-
rywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewi-
zji, Internetu, Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyj-
nych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewi-
zji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagry-
wania, odtwarzania dźwięku i obrazu, Dostarczanie informa-
cji o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyj-
nych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapi-
sywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym 
przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku 
i obrazu w postaci plików w formacie elektronicznym 
ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia 
nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań fil-
mowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycz-
nych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi wy-
dawnicze: publikowanie książek i innych materiałów druko-
wanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, ga-
zet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci inter-
netowej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produk-
cji telewizyjnej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 Opracowy-
wanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi doty-
czące oprogramowania komputerowego zawarte w tej kla-
sie, Opracowywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań 
w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań 
w dziedzinie usług medialnych - prace badawczo-wdroże-
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niowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych tech-
nologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie 
i przekazywanie prognoz pogody, Usługi udostępniania cza-
su dostępu do sieci Internet - kawiarenka internetowa, Usługi 
udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, Usługi dostarczania dostę-
pu do serwerów internetowych, 45 Usługi administrowania 
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i po-
średnictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

(210) 533789 (220) 2021 09 10
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowny)
(540) KLEIB ARCTIC WHITE
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów 
budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elementy 
budowlane prefabrykowane niemetalowe, Elementy bu-
dowlane niemetalowe w postaci płyt, Elementy budowlane 
z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], Gotowa 
mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa zaprawa, Go-
towe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Materiały 
budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z meta-
lu), Materiały budowlane na bazie wapna, Materiały budow-
lane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, 
Materiały podłogowe niemetalowe, Mieszanka zaprawy 
murarskiej, Mieszanki cementowe, Mieszanki do obrzutek 
tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały do użytku 
w budownictwie, Niemetalowe części konstrukcyjne do ce-
lów budowlanych, Niemetalowe budowlane elementy fa-
sadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, 
Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okła-
dziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek 
do użytku w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki 
bitumiczne do użytku w budownictwie, Preparaty cemen-
tujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy wykonany 
z kolorowej sztucznej żywicy.

(210) 533791 (220) 2021 10 18
(731) KTW.LEGAL PŁONKA MEDAJ SOBOTA RADCOWIE 

PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KTW. LEGAL

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi w zakresie przygotowywania doku-
mentów prawnych, usługi prawne związane z negocjacją 
kontraktów dla osób trzecich, badania prawne, doradztwo 
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, 
sprawy sporne, usługi adwokackie.

(210) 533885 (220) 2021 09 14
(731) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie

(540) (znak słowny)
(540) Premium Flexi Food
(510), (511) 29 Soczewica, Soczewica konserwowana, 
Soczewica suszona, Ciecierzyca, przetworzona, Przetwo-
rzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso gotowa-
ne, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], 
Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wy-
roby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso pieczone, Mię-
so pokrojone w plastry, Mięso wędzone, Mięso z indyka, 
Mięso w puszce [konserwy], Mięso solone, Paczkowane 
mięso, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Sma-
żone mięso, Suszone mięso, Gotowany indyk, Gotowe 
posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Goto-
we posiłki składające się głównie z indyka, Hamburgery 
z indyka, Indyk, Indyk pieczony, Mrożony indyk, Produk-
ty z indyka, Świeży indyk, Ryby, owoce morza i mięcza-
ki, nieżywe, Przetworzone owady i larwy, Zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny, Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Oleje i tłuszcze jadalne, 
30 Dania na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, Ryż, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Przetworzone ziarna zbóż do po-
karmów spożywanych przez ludzi, Przetworzone ziarna, 
Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzywami w cieście 
[pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Kanapki z indykiem, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawie-
rające [głównie] ryż, Gotowy lunch w pudełku składający 
się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski składające się 
głównie z ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Pudding ry-
żowy, Puddingi ryżowe, Ryż gotowany na parze, Zapako-
wane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Kasza 
bulgur, Kasza gryczana, Kasza kukurydziana, Kasza manna, 
Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kuskus [ka-
sza], Przetworzona kasza manna.

(210) 533887 (220) 2021 09 13
(731) NOWAKOWSKA MONIKA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N NOWAKOWSKA FOTOGRAFIA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 Fotografowanie, fotoreportaże, nauczanie, 
nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadze-
nie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], kształcenie praktyczne 
[pokazy], 42 elektroniczne przechowywanie obrazów cyfro-
wych, opracowywanie i projektowanie cyfrowych nośników 
dźwięku i obrazu.
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(210) 533900 (220) 2021 09 11
(731) DAWN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjazne CukierNIE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Ciasto w proszku, ciasta, 
ciastka, ciasteczka, ciasto z owocami, wafle, biszkopty, her-
batniki, krakersy, piernik, pierniczki, bułeczki słodkie, paluszki 
zbożowe, Produkty zbożowe, płatki zbożowe suszone, płatki 
owsiane, przekąski zbożowe przekąski ryżowe, chipsy, mro-
żone wyroby mączne, Produkty na bazie mąki kukurydzianej, 
kukurydza prażona, płatki kukurydziane, Wyroby cukiernicze, 
Słodycze, cukierki, czekolada, wyroby czekoladowe, wyroby 
na bazie czekolady, napoje na bazie czekolady, marcepan, 
batony, pomady, pralinki, ciastka czekoladowe, trufle, gala-
retki owocowe, Lody i desery lodowe, sorbety, lody w prosz-
ku, bita śmietana, Drożdże, proszki do pieczenia, cukier 
waniliowy, soda oczyszczona, esencje do artykułów żyw-
nościowych, aromaty spożywcze, aromaty do ciast, enzymy 
do ciast, mieszanki przyprawowe do wyrobów cukierniczych 
i piekarniczych.

(210) 533917 (220) 2021 09 14
(731) WARYCH MACIEJ KOLEKTYW 71, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COŚ SŁODKIEGO

(531) 27.05.01, 29.01.03, 08.01.18, 26.01.16
(510), (511) 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Lody mleczne, Lody owocowe, Lody włoskie, Kawa, 
Mrożona kawa, Herbata, Ciasta, Ciastka, Wyroby cukiernicze, 
Tarty, Czekolada, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Kanap-
ki, Pieczywo owocowe, Chleb, Bułki, Croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], Pączki, Muesli, Musy, Napoje na bazie kawy, To-
sty, Placki, Naleśniki, Batony zbożowe, 32 Soki, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Napoje owocowo-warzywne typu smoothie, 
Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, 43 Lodziarnie, Kawiarnie, 
Restauracje, Przygotowywanie posiłków i napojów, Ofero-
wanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 534133 (220) 2021 09 20
(731) RM CONSUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inkontynencja.eu

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Moczopęd-
ne preparaty farmaceutyczne, Pieluchy dla osób mających 
problem z nietrzymaniem moczu, Pieluchy dla osób nietrzy-
mających moczu lub stolca, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego, 
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń 
układu moczowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-mo-
czowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobie-
gania chorobom układu moczowo-płciowego, Preparaty 
na drogi moczowe, Preparaty przeciw moczeniu się, Środki 
moczopędne do celów detoksykacji, Środki odkażające dro-
gi moczowe, Celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, 
Celulozowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na in-
kontynencję, Pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czyn-
ności fizjologicznych, Jednorazowe majtki do uczenia dzieci 
korzystania z nocnika [pieluchy], Jednorazowe majtki z celu-
lozy do utrzymywania pieluch dziecięcych na miejscu, Jed-
norazowe majtki z papieru do utrzymywania pieluch dzie-
cięcych na miejscu, Jednorazowe pieluchomajtki z papieru 
dla niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla 
niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, Jednora-
zowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, Jednorazowe pie-
luchy celulozowe dla dzieci, Jednorazowe pieluchy dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe 
pieluchy dla dorosłych, Jednorazowe pieluchy do pływania 
dla dzieci i niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce 
do pływania, Jednorazowe pieluchy papierowe dla niemow-
ląt, Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazowe pieluchy 
papierowe dla małych dzieci, Jednorazowe pieluchy papie-
rowe dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
Jednorazowe pieluchy wykonane z celulozy dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pie-
luchy wykonane z papieru dla osób niekontrolujących czyn-
ności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy z celulozy dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednora-
zowe pieluchy z celulozy dla niemowląt, Jednorazowe pielu-
chy z papieru dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy z papie-
ru dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
Jednorazowe wkładki celulozowe do pieluch, Jednorazowe 
wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, 
Jednorazowe wkładki do pieluch dziecięcych, Jednorazowe 
wkładki do pieluch, Otulacze do pieluch, Papierowe pieluchy 
dla niemowląt [jednorazowe], Papierowe wkładki do pieluch 
dla osób cierpiących na inkontynencję, Dziecięce pielucho-
-majtki, Pielucho-majtki dziecięce [pielucho-majtki], Pielu-
chomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, Pielucho-
majtki dziecięce, Pieluchy dla dorosłych, Pieluchy dla małych 
dzieci z papieru, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy 
dla niemowląt papierowe, Pieluchy dla niemowląt [z papieru 
lub celulozy], Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, Pie-
luchy jednorazowe, Pieluchy jednorazowe wykonane z celu-
lozy dla małych dzieci, Pieluchy jednorazowe z papieru, Pie-
luchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, Pieluchy 
[papier] o trójkątnym kształcie dla niemowląt, Pieluchy pa-
pierowe, Pieluchy papierowe dla osób cierpiących na inkon-
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tynencję, Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchy wykonane 
z celulozy, Pieluchy z celulozy dla niemowląt, Pieluchy z celu-
lozy [jednorazowe] dla niemowląt, Dziecięce pieluszki [pielu-
chy], Profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, Profilowane 
pieluchy papierowe dla dzieci, Wkładki papierowe do pie-
luch, Jednorazowe wkładki dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Podkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, Podpa-
ski dla osób cierpiących na inkontynencję, Ubrania dla osób 
cierpiących na inkontynencję, Wkładki do majtek dla osób 
cierpiących na inkontynencję, Aerozole chłodzące do celów 
medycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun 
w sztyfcie, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wy-
posażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, 
Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Cement chirurgicz-
ny, Cement kostny do celów chirurgicznych, Cement kostny 
do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Cement kostny 
do celów medycznych, Cement kostny do celów ortope-
dycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chromato-
graficzne kolumny do celów medycznych, Cukier mleczny 
do celów medycznych [laktoza], Doustne sole nawadniające, 
Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania 
preparatów farmaceutycznych, Drożdże do celów medycz-
nych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Enzymy 
do celów medycznych, Estry celulozy do celów farmaceu-
tycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Fero-
mony, Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicznymi prepa-
ratami antykoncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, 
Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, 
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów 
leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez za-
wartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kleje 
do przymocowywania protez, Kleje medyczne do wiązania 
ran, Kolagen do celów medycznych, Krople do oczu, Leczni-
cze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania 
oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece do masa-
żu, Lecznicze szampony, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykan-
ty do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opa-
trunków gipsowych, Nasączone chusteczki lecznicze, Mine-
ralne preparaty spożywcze do celów medycznych, Natłusz-
czony papier do celów medycznych, Odświeżacze oddechu 
do celów medycznych, Olej rycynowy jako substancja po-
wlekająca do produktów farmaceutycznych, Olejek z drzewa 
sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub 
weterynaryjnych, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], 
Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Papierosy 
beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Płynne 
opatrunki w sprayu, Preparaty aminokwasowe do celów we-
terynaryjnych, Preparaty aminokwasowe do użytku medycz-
nego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, 
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty bio-
chemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemiczne 
do celów medycznych, Preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Preparaty do ką-
pieli do celów medycznych, Preparaty do produkcji napojów 
leczniczych, Preparaty do stosowania w naturopatii, Prepara-
ty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty kantary-
dowe do użytku medycznego, Preparaty lecznicze do pielę-
gnacji zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Prepa-
raty medyczne, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla 
niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Pre-
paraty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty 

paracetamolu do podawania dożylnego, Preparaty paraceta-
molu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty radiofarma-
ceutyczne do celów diagnostycznych, Preparaty rehydrata-
cyjne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty zawierające pantenol do użytku 
medycznego, Produkty uboczne z procesu przeróbki ziaren 
zbóż do celów medycznych, Proszek perłowy do celów me-
dycznych, Proszek z kory do użytku medycznego, Proszek 
z kory do użytku weterynaryjnego, Przenośne apteczki 
pierwszej pomocy, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Se-
rum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry 
[lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód 
mineralnych, Środki antyporostowe na wody morskie, Środki 
aktywujące czynność komórkową do celów medycznych, 
Środki do dostarczania leków w postaci jadalnych opłatków 
do owijania farmaceutyków w proszku, Środki hemostatycz-
ne w sztyfcie, Środki na odciski, Środki nawilżające do celów 
chirurgicznych, Środki nawilżające do użytku medycznego, 
Środki odtoksyczniające z chloru do celów medycznych, Su-
plementy wzmacniające zawierające preparaty parafarma-
ceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescen-
tów, Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do ma-
sażu do celów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Szty-
fty łagodzące ból głowy, Tlen do celów medycznych, Tłusz-
cze do celów medycznych, Wazelina do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn 
do celów medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, 
Woda termalna, Woda utleniona do celów medycznych, 
Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne 
do celów medycznych, Żelatyna do celów medycznych, Żele 
do masażu do celów medycznych, 10 Medyczne worki dre-
nażowe do gromadzenia moczu po zabiegu nefrostomii, 
Naczynia do badania moczu, Przenośne przyrządy ułatwiają-
ce oddawanie moczu przez kobiety, Przybory do użycia przy 
nietrzymaniu moczu przez kobiety, Przyrządy do badania 
moczu do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Torebki 
na mocz, Urządzenia do cewnikowania moczowodów, Worki 
do celów medycznych służące do przechowywania próbek 
moczu, Worki do celów medycznych służące do zbierania 
próbek moczu, Worki na mocz, Ochraniacze na materace dla 
osób cierpiących na inkontynencję, Podkładki do łóżek dla 
osób cierpiących na inkontynencję, Przyrządy dla mężczyzn 
cierpiących na inkontynencję, 25 Pieluchomajtki [odzież].

(210) 534136 (220) 2021 09 20
(731) RM CONSUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opatrunek SKLEP MEDYCZNY

(531) 11.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrun-
kowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Ce-
lulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, Celulozowe 
wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, 
Chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, 
Chłonne pieluchy papierowe dla zwierząt domowych, Pie-
luchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicz-
nych, Jednorazowe majtki do uczenia dzieci korzystania 
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z nocnika [pieluchy], Jednorazowe majtki z celulozy 
do utrzymywania pieluch dziecięcych na miejscu, Jednora-
zowe majtki z papieru do utrzymywania pieluch dziecię-
cych na miejscu, Jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla 
niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla nie-
mowląt, Jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, Jednora-
zowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy celulozowe dla dzieci, Jednorazowe pieluchy dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jedno-
razowe pieluchy dla dorosłych, Jednorazowe pieluchy dla 
zwierząt domowych, Jednorazowe pieluchy do pływania 
dla dzieci i niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce 
do pływania, Jednorazowe pieluchy papierowe dla nie-
mowląt, Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazowe 
pieluchy papierowe dla małych dzieci, Jednorazowe pielu-
chy papierowe dla osób niekontrolujących czynności fizjo-
logicznych, Jednorazowe pieluchy wykonane z celulozy dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jedno-
razowe pieluchy wykonane z papieru dla osób niekontrolu-
jących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy 
z celulozy dla osób niekontrolujących czynności fizjologicz-
nych, Jednorazowe pieluchy z celulozy dla niemowląt, Jed-
norazowe pieluchy z papieru dla niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy z papieru dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, Jednorazowe wkładki celulozowe do pie-
luch, Jednorazowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących 
na inkontynencję, Jednorazowe wkładki do pieluch dzie-
cięcych, Jednorazowe wkładki do pieluch, Otulacze do pie-
luch, Papierowe pieluchy dla niemowląt [jednorazowe], 
Papierowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na in-
kontynencję, Dziecięce pielucho-majtki, Pielucho-majtki 
dziecięce [pielucho-majtki], Pieluchomajtki dla osób cier-
piących na inkontynencję, Pieluchomajtki dziecięce, Pielu-
chy dla dorosłych, Pieluchy dla małych dzieci z papieru, 
Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy dla niemowląt 
papierowe, Pieluchy dla niemowląt [z papieru lub celulozy], 
Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy 
dla osób mających problem z nietrzymaniem moczu, Pielu-
chy dla osób nietrzymających moczu lub stolca, Pieluchy 
dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, Pieluchy jedno-
razowe, Pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla 
małych dzieci, Pieluchy jednorazowe z papieru, Pieluchy 
jednorazowe z papieru dla małych dzieci, Pieluchy [papier] 
o trójkątnym kształcie dla niemowląt, Pieluchy papierowe, 
Pieluchy papierowe dla osób cierpiących na inkontynencję, 
Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchy wykonane z celulo-
zy, Pieluchy z celulozy dla niemowląt, Pieluchy z celulozy 
[jednorazowe] dla niemowląt, Pieluszki dziecięce [pielu-
chy], Profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, Profilowa-
ne pieluchy papierowe dla dzieci, Wkładki papierowe 
do pieluch, Jednorazowe wkładki dla osób cierpiących 
na inkontynencję, Majtki chłonne dla osób cierpiących 
na inkontynencję, Podkładki dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, Podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, 
Ubrania dla osób cierpiących na inkontynencję, Wkładki 
do majtek dla osób cierpiących na inkontynencję, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu mo-
czowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
w leczeniu zaburzeń układu moczowo-płciowego, Prepara-
ty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania zaburze-
niom układu płciowo-moczowego, Preparaty farmaceu-
tyczne stosowane do zapobiegania chorobom układu mo-
czowo-płciowego, Preparaty na drogi moczowe, Preparaty 
przeciw moczeniu się, Środki moczopędne, Środki moczo-
pędne do celów detoksykacji, Środki odkażające drogi mo-
czowe, Moczopędne preparaty farmaceutyczne, Preparaty 
i artykuły medyczne, Aerozole chłodzące do celów me-

dycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun 
w sztyfcie, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wy-
posażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Ap-
teczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Balsamy 
do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, 
Biologiczne preparaty do celów medycznych, Borowina 
do kąpieli, Borowina lecznicza, Butle z tlenem, napełnione, 
przeznaczone do celów medycznych, Cement chirurgiczny, 
Cement kostny do celów chirurgicznych, Cement kostny 
do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Cement kostny 
do celów medycznych, Cement kostny do celów ortope-
dycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Cukier 
mleczny do celów medycznych [laktoza], Dekstryny 
do użytku farmaceutycznego, Dodatki lecznicze do poży-
wienia zwierząt, Doustne sole nawadniające, Dożylne cie-
cze do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów 
farmaceutycznych, Enzymy do celów medycznych, Etery 
celulozy do celów farmaceutycznych, Estry celulozy do ce-
lów farmaceutycznych, Feromony, Gąbki antykoncepcyjne, 
Gąbki z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi, 
Gazy do celów medycznych, Gazy i mieszaniny gazów 
do użytku w obrazowaniu medycznym, Guma do żucia od-
świeżająca oddech do celów leczniczych, Kapsułki do ce-
lów farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, 
Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, 
Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kleje do przymo-
cowywania protez, Kleje medyczne do wiązania ran, Kleje 
medyczne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kolagen 
do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycz-
nych, Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych 
w zakresie pielęgnacji skóry, Komórki rekonstytuowane 
do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, 
Krople do oczu, Kryształki do celów leczniczych, Lecznicze 
oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania 
oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toale-
towe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece do ma-
sażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwie-
rząt domowych, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty 
do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opa-
trunków gipsowych, Mineralne preparaty spożywcze 
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Natłuszczony papier do celów medycznych, Odświeżacze 
oddechu do celów medycznych, Olejek z drzewa sandało-
wego do celów medycznych, farmaceutycznych lub wete-
rynaryjnych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca 
do produktów farmaceutycznych, Olejki do pielęgnacji skó-
ry [lecznicze], Opłatki do leków do celów farmaceutycz-
nych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pianki 
antykoncepcyjne, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty 
aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakte-
riologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku 
medycznego, Preparaty chemiczne do celów medycznych, 
Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecz-
nicze, Preparaty do lewatywy, Preparaty do produkcji napo-
jów leczniczych, Preparaty do stosowania w naturopatii, 
Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty 
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze za-
wierające glinę, Preparaty medyczne, Preparaty mentolowe 
do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne 
do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zasto-
sowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawa-
nia dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów 
diagnostycznych, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty tera-
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peutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, 
Preparaty zawierające pantenol do użytku medycznego, 
Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Rozpuszczalniki 
do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roztwory soli 
do irygacji zatok i nosa, Serum kojące dla skóry [lecznicze], 
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole 
mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środki akty-
wujące czynność komórkową do celów medycznych, Środ-
ki antyporostowe na wody morskie, Środki do zwalczania 
mikrobów, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki na od-
ciski, Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki 
nawilżające do użytku medycznego, Suplementy wzmac-
niające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Świece 
do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu do ce-
lów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Tlen do celów 
medycznych, Wazelina do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów 
medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda 
termalna, Woda źródlana do celów medycznych, Woda 
utleniona do celów medycznych, Wody mineralne do ce-
lów medycznych, Wskaźniki radioizotopów do celów tera-
peutycznych lub diagnostycznych, Żele do masażu do ce-
lów medycznych, 10 Ochraniacze na materace dla osób 
cierpiących na inkontynencję, Podkładki do łóżek dla osób 
cierpiących na inkontynencję, Przyrządy dla mężczyzn cier-
piących na inkontynencję, Torebki na mocz, Worki na mocz, 
Worki do celów medycznych służące do zbierania próbek 
moczu, Worki do celów medycznych służące do przecho-
wywania próbek moczu, 25 Pieluchomajtki [odzież].

(210) 534144 (220) 2021 09 20
(731) VERONA PRODUCTS PROFESSIONAL SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Toaletowe mydła i preparaty myjące, w tym 
do kąpieli i pod prysznic, Środki perfumeryjne, Wody per-
fumowane, Wody toaletowe, Dezodoranty, Olejki eteryczne, 
Kosmetyki, Preparaty do mycia, układania, pielęgnacji, odży-
wiania oraz farbowania włosów, Środki do barwienia brwi 
i rzęs, Preparaty depilujące.

(210) 534160 (220) 2021 09 17
(731) JANKE ANTONI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 60

(531) 26.01.01, 26.11.01, 24.17.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 534161 (220) 2021 09 20
(731) AIM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flying cow MLECZNA CHMURKA

(531) 03.04.02, 26.01.01, 02.09.01, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Cukierki, batony, Czekolada, Czekoladki, Słody-
cze czekoladowe, Bombonierki, Słodycze do dekoracji choinek, 
Słodycze w polewie czekoladowej, Lizaki, Dropsy, Żelki, Drażet-
ki, Pierniki, Słodycze do żucia, Guma do żucia, Karmelki, Pralinki, 
Wyroby cukiernicze, Chałwa, Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, 
Ciasta, Ciastka, Słodkie bułki, Torty lodowe, Czekolada pitna, Cze-
kolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Galaretki, Galaretki 
w czekoladzie i w polewie, Wyroby cukiernicze mrożone, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Mrożone wyroby cukiernicze zawie-
rające lody, Sorbety [lody], Mrożone torty jogurtowe, Placki [ciasta] 
z nadzieniem owocowym, Lody, Migdały, miód, marcepan, Pasty 
na bazie czekolady, Herbata, Kawa, Preparaty i napoje na bazie ka-
kao, Preparaty i napoje kawowe, Napoje czekoladowe, Nadzienia 
na bazie czekolady do placków i ciast, Syropy smakowe, Kakao, 
Kawa, Herbata, Cukier, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie 
ryżu, Chrupki serowe, Przekąski z kukurydzy, Sosy, Sosy owocowe, 
Sosy czekoladowe, Polewy cukiernicze, Czekolada na polewy lub 
posypki, Musy (wyroby cukiernicze), Desery [wyroby cukiernicze], 
Desery lodowe, Desery czekoladowe, Musy deserowe, Gotowe 
sosy owocowe, Kremy czekoladowe, Czekoladowe dodatki sma-
kowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Pasty czekoladowe do chle-
ba, Jadalne ozdoby do dekoracji.

(210) 534195 (220) 2021 09 21
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROK

(531) 26.01.01, 19.03.01, 26.11.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534197 (220) 2021 09 21
(731) KEEP THE SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deal&Done

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
35 Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży 
i promocyjnych programów motywacyjnych, Promowanie 
usług osób trzecich za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów między 
usługodawcami i usługobiorcami, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług dla osób trzecich, Gromadze-
nie, na rzecz innych osób, różnych usług w celu umożliwie-
nia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży usług dla osób trzecich, Pośrednic-
two w kontraktach na świadczenie usług za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców usług, Organizacja subskrypcji 
usług innych niż internetowe w aplikacji mobilnej, 38 Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców usług, Zapew-
nianie dostępu do baz danych nabywców i sprzedawców 
usług, Zapewnianie dostępu do internetowych linii czato-
wych, Zapewnianie dostępu do platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców usług, 42 Zapewnianie tymcza-
sowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, Usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania kom-
puterowego on-line, nie do pobrania, do użytku w aplikacji 
mobilnej.

(210) 534210 (220) 2021 09 21
(731) SIADACZKA PAWEŁ, RATAJCZYK MATEUSZ 

SEOMOTIVE AGENCJA INTERAKTYWNA SPÓŁKA 
CYWILNA, Bielicha

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEOmotive Twój sukces. Nasz sukces.

(531) 01.05.15, 26.15.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pozycjonowania marki, 
Marketing internetowy, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Usługi marketingowe za pośred-
nictwem wyszukiwarek internetowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, 
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Usługi 
w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących 

lojalności klientów, Usługi outsourcingu w zakresie zarzą-
dzania relacjami z klientami, Skomputeryzowane groma-
dzenie indeksów klientów, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, 
Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, Promocja sprzedaży, Administrowanie 
sprzedażą, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Wsparcie w dziedzinie promocji 
biznesu, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Organizacja zarządzania działal-
nością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą.

(210) 534225 (220) 2021 09 22
(731) STOWARZYSZENIE ŁĄCKA DROGA OWOCOWA, 

Łącko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA

(531) 05.07.14, 05.07.23, 24.03.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(551) wspólny znak towarowy

(210) 534289 (220) 2021 09 23
(731) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DTM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym przez Internet artykułów: akcesoria do pojazdów, 
środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji pojazdów 
lub poszczególnych podzespołów pojazdów, oleje samo-
chodowe i motocyklowe, kosmetyki samochodowe i moto-
cyklowe, samochodowe odświeżacze powietrza, kosmetyki 
do pielęgnacji karoserii i szyb, kosmetyki do pielęgnacji felg 
i opon, kosmetyki rowerowe, płyny samochodowe, płyny 
chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny 
do zawieszenia, płyny do spryskiwaczy, smary, silikony, Środki 
do ceramizacji silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego 
i paliwa, środki zagęszczające olej, dodatki do paliwa, dodatki 
do oleju, filtry samochodowe i motocyklowe, Usługi sprze-



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT45/2021

daży wysyłkowej i zamawiania on-line w zakresie akcesoriów 
do pojazdów, pojazdów mechanicznych, Obsługa rynków 
on-line dla umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu to-
warów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla 
osób trzecich, Usługi wynajmowania powierzchni na cele 
reklamowe, Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, 
Badanie rynku, Usługi w zakresie ogłoszeń, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie kol-
portażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw w celach 
reklamowych lub handlowych, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Promocja sprzedaży, Usługi porówny-
wania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlo-
wych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej 
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby 
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, 
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamó-
wienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, 
Usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicz-
nych oraz oceny on-line z tym związane.

(210) 534290 (220) 2021 09 23
(731) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBAMTOMAM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w tym przez Internet artykułów: akcesoria do pojazdów, 
środki chemiczne do czyszczenia i konserwacji pojazdów 
lub poszczególnych podzespołów pojazdów, oleje samo-
chodowe i motocyklowe, kosmetyki samochodowe i moto-
cyklowe, samochodowe odświeżacze powietrza, kosmetyki 
do pielęgnacji karoserii i szyb, kosmetyki do pielęgnacji felg 
i opon, kosmetyki rowerowe, płyny samochodowe, płyny 
chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny 
do zawieszenia, płyny do spryskiwaczy, smary, silikony, Środki 
do ceramizacji silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego 
i paliwa, środki zagęszczające olej, dodatki do paliwa, dodatki 
do oleju, filtry samochodowe i motocyklowe, Usługi sprze-
daży wysyłkowej i zamawiania on-line w zakresie akcesoriów 
do pojazdów, pojazdów mechanicznych, Obsługa rynków 
on-line dla umożliwienia negocjacji transakcji handlowych 
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu to-
warów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla 
osób trzecich, Usługi wynajmowania powierzchni na cele 
reklamowe, Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, 
Badanie rynku, Usługi w zakresie ogłoszeń, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drob-
nych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie kol-
portażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw w celach 
reklamowych lub handlowych, Reklama za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Promocja sprzedaży, Usługi porówny-
wania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlo-
wych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej 
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby 
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, 

umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamó-
wienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, 
Usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicz-
nych oraz oceny on-line z tym związane.

(210) 534291 (220) 2021 09 23
(731) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) LEM PRIZE
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, publikacje, 16 Afisze, 
plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, ka-
lendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, katalogi, książ-
ki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, papier listowy, 
papeteria, pióra, ołówki, plakaty, okładki, obwoluty, dyplo-
my, 25 Bluzki bluzy, czapki, koszulki, gadżety reklamowe,  
35 Organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakre-
sie osiągnięć naukowo -technicznych i twórczości artystycz-
nej oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowa-
dzenie reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, 
konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie działalno-
ści informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem.

(210) 534339 (220) 2021 09 24
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGUNIN Meno Comfort

(531) 05.03.06, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy die-
ty, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki 
wzmacniające do celów leczniczych, Preparaty z witaminami 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie.

(210) 534351 (220) 2021 09 24
(731) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny
(540) (znak słowny)
(540) Rokochem
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu i prac badawczych, takie jak syntetyczne oleje bazowe 
z grupy V i dodatki syntetyczne, mianowicie glikole poliety-
lenowe, homopolimery i kopolimery tlenku alkilenu, jedno-
funkcyjne poliole polietrowe, alkohole polioksyalkilenowe, 
zmodyfikowane glikole polietylenowe, a także fosforowe 
estry alkilowe, alkilo-arylowe i arylowe wykorzystywane jako 
baza lub dodatek przy produkcji preparatów smarujących, 
w tym preparatów do kompresorów, przekładni przemysło-
wych, płynów do celów specjalnych, w tym płynów hydrau-
licznych, płynów chłodzących i płynów obróbkowych, środ-
ków przeciwpieniących, mieszanin chemicznych i prepara-
tów do użytku jako środki pomocnicze przy opracowywaniu 
formuł preparatów.

(210) 534355 (220) 2021 09 24
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 534356 (220) 2021 09 24
(731) BRZÓZY KAMIL 3DREAM, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3 Dream You dream, we print

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Usługi powielania 3D, Drukowanie 3D, Druko-
wanie, Wynajem drukarek 3D.

(210) 534393 (220) 2021 09 27
(731) ŚMIGIEL SYLWIA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCHOME Comfy & Clever Home

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Odkurzacze elektryczne, Sokowirówki elek-
tryczne, Miksery elektryczne, Miksery domowe - elektrycz-
ne, Młynki domowe elektryczne, Elektryczne narzędzia ku-
chenne, Elektryczne młynki do kawy, Miksery elektryczne 
do celów domowych, Maszyny i roboty kuchenne elek-
tryczne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Elek-
tryczne maszyny do ostrzenia sztućców, Urządzenia do wy-
ciskania owoców - elektryczne, Blendery elektryczne do ce-
lów domowych, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, 
Osuszacze do sałaty jako kuchenne urządzenia elektryczne, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, 
Maszyny do ubijania żywności - elektryczne, do gospodar-
stwa domowego, Elektryczne wyciskacze do owoców 
do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewar-
ki próżniowe do żywności do celów gospodarstwa domo-
wego, Maszynki do mielenia mięsa - elektryczne narzędzia 
do użytku domowego, 8 Elektryczne urządzenia do układa-
nia włosów, Maszynki do strzyżenia do użytku osobistego - 
elektryczne i nieelektryczne, Nożyczki, Nożyce - narzędzia 
obsługiwane ręcznie, Przybory do układania włosów, Przy-
rządy do ozdabiania ciała ludzkiego, Przyrządy do strzyżenia 
- ręczne, Żelazka, Czerpaki - narzędzia ręczne, Dopasowane 
pudełka na sztućce, Krajarki do jaj nieelektryczne, Komplety 
sztućców wykonane z metali szlachetnych, Komplety sztuć-
ców w pudełku, Jednorazowe łyżki, Jednorazowe noże, Jed-
norazowe widelce, Konserwy - noże do otwierania nieelek-
tryczne, Łyżki - chochle do win, Łyżeczki do kawy, Łyżeczki 
do herbaty, Krajarki obsługiwane ręcznie, Łyżki do zupy, Łyż-
ki stołowe ze stali nierdzewnej, Łyżki, widelce i noże stołowe 
z tworzyw sztucznych, Łyżki z tworzyw ulegających biode-

gradacji, Noże kuchenne, Noże kucharskie, Noże stołowe, 
Noże stołowe ze stali nierdzewnej, Nożyce do drobiu, No-
życzki do użytku kuchennego, Obieraczki do owoców, nie-
elektryczne, Obieraczkl do warzyw, nieelektryczne, Otwie-
racze do puszek - nieelektryczne, Przecinaki do folii, Ręczne 
szatkownice kuchenne, Przyrządy do usuwania rybich łusek, 
Przyrządy do dekantacji cieczy - narzędzia ręczne, Sztućce, 
Szpachle - narzędzia ręczne, Tasaki, noże, Tłuczki - narzędzia 
ręczne, Ubijaki jako narzędzia, Urządzenia do krojenia jajek, 
Widelce, Widelce sałatkowe, Widelce stołowe ze stali nie-
rdzewnej, Widelce - sztućce, Wydrążacze do owoców, Żelaz-
ka elektryczne, Elektryczne żelazka parowe, Elektryczne try-
mery do włosów, Elektryczne maszynki do strzyżenia wło-
sów, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, 10 Przy-
rządy do masażu, Urządzenia do masażu, Urządzenia do głę-
bokiego masażu cieplnego, Elektryczne masażery kosme-
tyczne, Elektryczne masażery kosmetyczne do użytku do-
mowego, Elektryczne rozpylacze do podawania inhalacji 
parowych, Elektryczne aparaty do masażu do użytku domo-
wego, 11 Blachy do pieczenia jako kuchenny sprzęt elek-
tryczny, Chłodziarki do wina, Czajniki, Czajniki elektryczne, 
Domowe patelnie- elektryczne, Domowe ekspresy do kawy 
elektryczne, Elektryczne garnki do podawania potraw, Elek-
tryczne opiekacze, Elektryczne parowniki do ryżu, Elektrycz-
ne patelnie do smażenia, Elektryczne patelnie do duszenia, 
Elektryczne podgrzewacze do napojów, Elektryczne tostery, 
Elektryczne urządzenia do gotowania jajek, Elektryczne 
urządzenia do pieczenia chleba, Elektryczne urządzenia 
do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia do gotowania, 
Elektryczne urządzenia do schładzania wina, Fontanny cze-
koladowe, elektryczne, Gofrownice, Frytkownice elektrycz-
ne, Gofrownice elektryczne, Grill, Grille elektryczne do użyt-
ku na wolnym powietrzu, Grzejniki elektryczne, Kawiarki 
elektryczne do celów domowych, Kuchenny sprzęt elek-
tryczny, Maszyny do palenia kawy, Lodówki na napoje 
do samochodów, Maszyny do smażenia żywności, Maszyny 
do wytwarzania lodów, Opiekacze do mięs, Parowary elek-
tryczne, Patelnie elektryczne, Piece dopieczenia, Podgrze-
wacze dojedzenia, Podgrzewacze do kubków zasilane przez 
USB, Przybory kuchenne elektryczne, Rożna, Szybkowary 
elektryczne, Tostery, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
Urządzenia do gotowania, Urządzenia do grillowania, Urzą-
dzenia do opiekania i pieczenia, Urządzenia do podgrzewa-
nia napojów, Urządzenia do smażenia naleśników, Wielo-
funkcyjne urządzenia do gotowania, Grzejniki wentylatoro-
we, Przenośne wentylatory elektryczne, Elektryczne wenty-
latory chłodzące, Elektryczne klimatyzatory, Chłodziarki, 
elektryczne, Grille elektryczne, Kaloryfery elektryczne, Koce 
elektryczne, Kawiarki elektryczne, Odwilżacze elektryczne, 
Lodówki turystyczne elektryczne, Elektryczne pojemniki 
chłodzące, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjne-
go, Suszarki do prania, elektryczne, Lampy elektryczne 
do oświetlenia wnętrz, Wentylatory elektryczne do użytku 
osobistego urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, 
Garnki elektryczne do użytku domowego, Przenośne elek-
tryczne suszarki wykorzystujące ciepłe powietrze, Elektrycz-
ne podgrzewacze do butelek dokarmienia, Elektryczne 
urządzenia do gotowania na parze, Elektryczne suszarki 
do żywności do użytku domowego, Elektryczne filtry 
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowe-
go, Nawilżacze powietrza, 20 Maty wyjmowane do zlewów, 
Niemetalowe haczyki łazienkowe, Niemetalowe korki 
do wanien, Podkładki z tworzyw sztucznych, Przyssawki 
z tworzyw sztucznych, Tace niemetalowe, Wieszaki na rośli-
ny, niemetalowe, Wieszaki na torby, niemetalowe, Zatyczki 
do zlewów, nie z metalu, Zatyczki do prysznicowych otwo-
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rów odpływowych, nie z metalu, Dekoracje wiszące - ozdo-
by, Akcesoria do przechowywania ubrań, Barki ruchome, 
Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, Drewniane pół-
ki i stojaki - meble, Karimaty, Poduszki, Poduszki bambuso-
we, Poduszki dekoracyjne, Pościel, oprócz bielizny pościelo-
wej, Posłania dziecięce wykonane z materiału w postaci 
torby, Ramki do zdjęć, Lusterka kieszonkowe, Lustra łazien-
kowe, Lusterka ręczne - lusterka toaletowe, Lustra ścienne, 
Ozdobne lustra, Kółka do zasłon, Karnisze jako drążki do fi-
ran i zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon na linki, 
Prowadnice do zasłon, Rolety do okien, Rolki do zasłon, 
Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Zasłony 
bambusowe, Żaluzje wewnętrzne zasłony dekoracyjne z ko-
ralików, Haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących 
na ubrania, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Stojaki do wie-
szania ubrań, Wieszaki i haczyki na ubrania, Budy dla zwie-
rząt domowych, Poduszki dla zwierząt domowych, Posłania 
dla zwierząt domowych, Słupki do drapania dla kotów, Ko-
sze niemetalowe, Kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, 
Wyroby wikliniarskie, Niemetalowe beczułki, Skrzynki na li-
sty, niemetalowe i niemurowane, Korki, Nakrętki niemetalo-
we do butelek, Niemetalowe kapsle do korkowania, Za-
mknięcia do butelek nie ze szkła, metalu lub gumy, Zatyczki, 
nie ze szkła, metalu lub kauczuku, Stopnie drabiny niemeta-
lowe, Taborety ze schodkiem jako meble, Drabiny z drewna 
lub tworzyw sztucznych, Kasety do ekspozycji biżuterii, Sto-
ły do masażu, Łóżka do masażu, Szafki na buty, Półki na buty, 
Transportery dla zwierząt w formie pudeł, Budy, kojce i lego-
wiska dla zwierząt domowych, 21 Ceramiczne ozdoby, Bibe-
loty z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, 
Naczynia obiadowe z porcelany, Ozdoby z porcelany, Do-
niczki na kwiaty, Doniczki okienne, Konewki, Osłony na do-
niczki nie z papieru, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin 
- układanie kwiatów, Rękawice ogrodnicze, Spryskiwacze, 
Stojaki do roślin, Wazony, Kosze na papier, Kosze na śmieci, 
Niemetalowe kosze do segregacji śmieci do celów domo-
wych, Kominki zapachowe, Aeratory do wina, Buteleczki, 
Butelki na napoje dla podróżnych, Chochle do serwowania 
wina, Dzbanki, Elektryczne i nieelektryczne korkociągi, Ety-
kietki do dekanterów, Karafki na alkohol, Kieliszki, Korkociągi, 
Kamienne kostki do whisky, Kufle, Literatki, Kubki termiczne, 
Kubki podróżne, Kubki z podwójną ścianką, Kubki z uchem, 
nie z metali szlachetnych, Kufle na piwo, Mieszadełka, Ma-
nierki, Naczynia do mieszania koktajli - shakery, Naczynia 
na napoje, Naczynia szklane do napojów, Otwieracze do bu-
telek elektryczne i nieelektryczne, Piersiówki, Otwieracze 
do wina, Otwieracze do butelek, Słomki do picia, Syfony 
na wodę gazowaną, Szczypce do lodu, Stojaki na butelki 
z winem, Szklanki do whisky, Szklanki do piwa, Uchwyty 
do pojemników na napoje, przenośne, Wiaderka do kostek 
lodu, Wiaderka do chłodzenia wina, Wylewki do wina, Skar-
bonki, Skarbonki-świnki, Balony szklane - pojemniki, Brytfan-
ny, Butelki, Butelki chłodnicze cedzaki do użytku domowe-
go, Chochle do podawania cukiernice, Czajniczki do herba-
ty, Czajniki nieelektryczne, Deski do krojenia chleba, Deski 
do krojenia do kuchni, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
Dziadki do orzechów, Filiżanki, Filtry do kawy nieelektrycz-
ne, Fiolki szklane - pojemniki, Foremki do wycinania ciaste-
czek, Formy do ciast, Formy do ciast i ciastek, Formy i forem-
ki jako przybory kuchenne, Frytkownice nieelektryczne 
garnki, Garnki kuchenne gąsiory, Kieliszki do jajek, Klipsy 
do obrusów, Kostki lodu wielokrotnego użytku, Kosze 
do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku domowe-
go, Kubki ceramiczne, Kubki porcelanowe, Kubki szklane, 
Łapki do garnków, Lejki, Łopatki do ciast, Łopatki do użytku 
domowego, Łopatki do użytku kuchennego, Łyżki do lo-
dów, Łyżki domieszania, Maselniczki, Maty do pieczenia, 

Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstylnych, Me-
nażki, Metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożo-
nych napojów, Metalowe pudełka obiadowe, Miksery, nie-
elektryczne, do celów domowych - blendery, Miski ze szkła 
misy ceramiczne, Miski z tworzyw sztucznych jako pojemni-
ki do gospodarstwa domowego, Młynki do pieprzu, ręczne, 
Młynki do soli i pieprzu, Młynki do kawy, Moździerze 
do użytku kuchennego, Naczynia do gotowania, Nieelek-
tryczne zaparzacze do herbaty, Oddzielacze do jajek, nie-
elektryczne, do użytku domowego, Obrączki na serwetki, 
nie z metali szlachetnych, Ozdobne stojaki z metali szlachet-
nych stawiane na środku stołu, Papierowe foremki do pie-
czenia, Parowary nieelektryczne, Patelnie, Patery, Patelnie 
typu wok, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Pipety kuchenne, 
Plastikowe pudełka obiadowe, Podgrzewacze do butelek 
dla niemowląt, nieelektryczne, Podkładki na stół, nie z pa-
pieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, 
Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z tkanin, Pojemniczki na przyprawy z me-
tali szlachetnych, Pojemniki do chleba, Pojemniki do użytku 
domowego lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojem-
niki na chleb, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki 
termoizolacyjne, Pokrywki do garnków, Praski do ziemnia-
ków, Prasy do czosnku jako sprzęt kuchenny, Prasy do tortilli, 
nieelektryczne przybory kuchenne, Półmiski, tace, Pokrywy 
na ciasto, Pokrywki do patelni, Przenośne chłodziarki, nie-
elektryczne, Przesiewacze, sita jako przybory gospodarstwa 
domowego, Przybory do użytku w gospodarstwie domo-
wym, Przybory kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, 
nieelektryczne, Przybory kuchenne nieelektryczne, Przykry-
cia na czajniczek, Przykrywki do dań, Przyrządy do krojenia 
ciasta, Pudełka na herbatę, Pudełka obiadowe, Pucharki, Pu-
dełka szklane, Ręczne młynki do kawy, Puszki na herbatę, 
Pudełka śniadaniowe, Rękawice do grilla, Rękawice kuchen-
ne, Rękawice do piekarnika, Rondle, Rondle ceramiczne 
ruszty kuchenne, Salaterki, Serwetniki, Serwisy do herbaty, 
Serwisy do kawy jako zastawa stołowa, Serwisy jako zastawy 
stołowe, Siatki do gotowania, inne niż do mikrofalówek, Sili-
konowe pokrywki do żywności wielokrotnego użytku, Sitka 
do herbaty, Sitka do zaparzania herbaty, Słoiki na ciastka, 
Skarbonki - świnki słoiki, Skrobaki jako akcesoria kuchenne, 
Solniczki, Sosjerki, Stojaki do talerzy, Stojaki do przypraw, 
Stojaki na butelki, Sprzęt do zwijania sushi, Stolnice, Suszarki-
-ociekacze do naczyń, Suszarki do naczyń - stojaki, Świecz-
niki, Szczypce do cukru, Szczypce do grilla, Szczypce do ma-
karonu spaghetti, Szczypce do mięsa, Szczypce do pieczy-
wa, Szczypce do sałaty, Szczypce do serwowania, Szklane 
naczynia do picia, Szklane korki do butelek, Szklane zatyczki, 
Szpikulce kuchenne, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i ak-
cesoria barowe, Szybkowary nieelektryczne tace do ciast, 
Tace do użytku domowego tace obrotowe, Tace papierowe, 
do użytku domowego, Talerze, Talerze deserowe, Talerze 
jednorazowego użytku, Tarki do celów kuchennych, Tarki 
kuchenne, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termo-
sy, Tłuczki do użytku kuchennego, Torby izotermiczne, To-
rebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trzepaczki nie-
elektryczne, Tylki i rękawy cukiernicze do dekorowania ciast, 
Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Urządzenia 
do wytwarzania makaronów, ręczne, Tortownice do ciast, 
Tłuczki kuchenne, Domowe wałki do ciasta, Urządzenia roz-
pylające do aerozoli, nie do celów medycznych, Wazy 
do zup, Wiadra łazienkowe, Wazony podłogowe, Widelce 
do grilla, Wkłady chłodzące do schładzania żywności i na-
pojów, Wyciskacze do owoców nieelektryczne, do użytku 
domowego, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domo-
wego, Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, wi-
delce i łyżki, Zestawy do przypraw, Zestawy na oliwę, ocet, 
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sól i pieprz, Zestawy na cukier i śmietankę, Zestawy do oliwy 
i octu, Dozowniki do mydła w płynie, Dozowniki mydła, Do-
zowniki do ręczników papierowych, Dozowniki papieru toa-
letowego, Etui na grzebienie, Gąbki do czyszczenia, Gąbki 
do kąpieli, Gąbki do makijażu, Gąbki do nakładania pudru 
na ciało, Gąbki toaletowe, Grzebienie, Kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, Kosmetyczne puderniczki - kompakty, Mi-
seczki, Misy, Mydelniczki, Nocniki, Uchwyty na papier toale-
towy, Półki na żel pod prysznic, Półki z tworzywa sztuczne-
go do wanien, Przepychacze do toalet, Przybory kosmetycz-
ne, Przybory toaletowe, Szczotki obrotowo-dźwiękowe 
do pielęgnacji skóry, Uchwyty do rolek papieru toaletowe-
go, Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty na gąbki, Wie-
szaki na ręczniki - pręty i koła, Zakraplacze do celów domo-
wych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
Szczotki do butów, Deski do prasowania, Elektryczne urzą-
dzenia do usuwania kłaczków, Kosze na pranie, Klamerki 
do wieszania ubrań na sznurze, Haczyki do zapinania guzi-
ków, Łyżki do butów, Nieelektryczne przybory do pastowa-
nia butów, Podstawki pod żelazka do prasowania, Pokrowce 
na deski do prasowania, Prawidła do butów, Suszarki do bie-
lizny, Szczotki do butów, Urządzenia do usuwania kłaczków, 
elektryczne lub nieelektryczne, Wieszaki do suszenia odzie-
ży, Suszarki na pranie, Patelnie do jaj, Oddzielacze do żółtek 
jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, Elektroniczne 
dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Kuwety dla 
zwierząt domowych, Niemechaniczne poidła dla zwierząt 
domowych w postaci przenośnych dystrybutorów wody 
i płynów, Uruchamiane przez zwierzęta dozowniki pokarmu 
dla zwierząt domowych, 22 Tekstylia z nieprzetworzonych 
włókien, Liny, linki i sznury, Osłony przeciwkurzowe, Plande-
ki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, Tekstylne 
żaluzje zewnętrzne, Taśmy elastyczne do wiązania, Taśmy 
niemetalowe do owijania i związywania, Siatki do prania, 
Torby do pakowania - koperty, woreczki z materiałów tek-
stylnych, Torby na pranie, Torby na kiszonkę, Worki, Worki 
tekstylne do pakowania, Osłony ochronne na pojazdy - nie-
ukształtowane, Zewnętrzne osłony przed słońcem wykona-
ne z materiałów tekstylnych, Zasłony tekstylne do ochrony 
przed wiatrem, Tkanina w formie osłony-zadaszenia, Mate-
riały na obicia i do wypełniania z wyjątkiem gum lub two-
rzyw sztucznych, Materiały opakowaniowe - amortyzujące, 
wypełniające nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub 
kartonu, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Etykiety z mate-
riału tekstylnego, Moskitiery, Narzuty - pokrowce na meble, 
Kuchenne ręczniki tekstylne, Podszewki jako tkaniny, Chus-
teczki tekstylne, Metki, Dopasowane pokrowce na deski to-
aletowe z tkaniny, Pokrycia na meble z tkanin, Pokrycia me-
bli z tworzyw sztucznych, Kotary na drzwi - zasłony, Drape-
rie, Zasłony, Etykiety tekstylne na kody kreskowe, Bielizna 
pościelowa i koce, Bielizna stołowa i kuchenne artykuły tek-
stylne, Tekstylne artykuły kąpielowe, Ręczniki, Bieżniki stoło-
we niepapierowe, Ceraty - obrusy, Obrusy niepapierowe, 
Obrusy, Bieżniki stołowe, Ozdobne serwetki z materiału, Ob-
rusy z tworzyw sztucznych, Podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, Podkładki pod szklanki z materiałów tekstyl-
nych, Ręczniki kuchenne, Rękawice do mycia, Serwetki tek-
stylne, Ściereczki do naczyń, Serwety na stół niepapierowe 
tekstylne maty na stół, Tekstylne podstawki pod naczynia, 
Koce do zwierząt domowych, Koce piknikowe, Kołdry, Na-
rzuty, Pledy podróżne, Pokrowce na termofory, Poszewki 
na kołdry, Poszewki na poduszki, Prześcieradła, Przykrycia 
na łóżka śpiwory, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów baga-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Usługi w zakresie prowadzenia sklepów stacjo-
narnych oraz sklepu internetowego z urządzeniami 
do oświetlania, ogrzewania, wentylacji, zasilania wodą 
i do celów sanitarnych, meblami i artykułami wyposażenia 
wnętrz, artykułami gospodarstwa domowego, tekstyliami, 
dywanami i innymi wykładzinami do podłóg i wykańczania 
wnętrz, artykułami sportowymi, ozdobnymi, zabawkami, 
Organizacja kampanii reklamowych, Doradztwo handlowo-
-fachowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pokazy 
i promocja towarów, Gromadzenie, ekspozycja i usługi w za-
kresie sprzedaży w/w towarów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z oświetleniem LED - ogrodowym, domowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodni-
czym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposaże-
niem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekora-
cjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchenny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami pie-
karniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprze-
daży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakre-
sie zamówień on-line, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie 
informacji marketingowych.

(210) 534394 (220) 2021 09 27
(731) SOCHAJ-NASTAŁY MAŁGORZATA  

AGENCJA CELNA COMPLEX SAD, Gdynia
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(540) (znak słowny)
(540) COMPLEXSAD
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie ceł, Usługi podatkowe i celne, 39 Usługi agencji i składu 
celnego, Usługi magazynowania, przeładunku, konfekcjono-
wania, składowania, paletyzacji towarów, Usługi rozładunku, 
załadunku i składowania towarów, Informacja o składowaniu, 
Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Usługi spedy-
cji, Usługi transportu i magazynowania.

(210) 534399 (220) 2021 09 27
(731) BEZ MATEUSZ DREAMCOLLECTIVE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DREAM COLLECTIVE
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli 
dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Szam-
pony dla zwierząt, Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Olejki do celów 
kosmetycznych, Olejki do brody, Preparaty do pielęgnacji 
brody, Preparaty do włosów, Olejki do włosów, Szampony 
do włosów, Środki toaletowe, 25 Spodnie, Spódnice, Koszu-
le, Koszulki polo, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Kurtki, Odzież, Odzież sportowa, 44 Usługi 
fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Fryzjerstwo męskie, 
Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjer-
skich dla kobiet, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, Kuracje do włosów, Usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów.

(210) 534446 (220) 2021 09 28
(731) KACZMARCZYK OLIWIA BUBBLE WAFFLE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) siedem miliardów uśmiechów, a Twój jest moim 

ulubionym.

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez: 
restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, 
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mi-
tyngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Udzielanie informacji w zakresie barów.

(210) 534457 (220) 2021 09 28
(731) BIKIN’BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brand toBrand.

(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Administrowanie sprawami przedsiębior-
stwa, Analizy biznesowe rynków, Audyt przedsiębiorstw, 
Usługi doradztwa biznesowego.

(210) 534488 (220) 2021 09 29
(731) STRĄK ŁUKASZ, Górki Borze 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DZIAŁKOLAND.PL

(531) 06.07.04, 07.01.09, 01.03.01, 05.01.01, 09.01.09, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 534492 (220) 2021 09 24
(731) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGACUT

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.24, 24.01.09
(510), (511) 6 Wyroby z metali nieszlachetnych ujęte w kl. 6, 
w tym drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, armatura 
do rur i węży, zwłaszcza złącza do armatury wodnej i węży, 
łączniki z metalu do łączenia węży z aparaturą nawadniającą, 
zawory metalowe do rur wodociągowych, uchwyty metalo-
we, 7 Mechaniczne urządzenia i narzędzia stosowane w rol-
nictwie, ogrodnictwie i budownictwie, spalinowe i elektrycz-
ne, w tym elektryczne spalinowe i akumulatorowe kosiarki 
i dokaszarki do trawy, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, 
Krawędziarki do trawników, roboty koszące, Kosy spalinowe, 
nożyce do żywopłotów, Pilarki, piły łańcuchowe, elektrycz-
ne ostrzałki do łańcuchów, Traktory ogrodowe do strzyżenia 
trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla 
operatora, Mechaniczne urządzenia do usuwania chwastów, 
wypalacze chwastów, Siewniki i rozrzutniki nawozów, pługi, 
glebogryzarki, elektryczne i spalinowe wiertnice do gleby, 
Elektryczne i spalinowe rozłupywarki i rozdrabniacze, zgra-
biarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze ogrodnicze 
i dmuchawy do liści elektryczne i spalinowe, Opryskiwacze 
spalinowe, Odśnieżarki elektryczne i spalinowe, Pompy za-
nurzeniowe, pompy spalinowe, pompy ogrodowe, Agre-
gaty prądotwórcze, spawarki, Hydrofory, myjki ciśnieniowe, 
spalinowe i elektryczne ubijarki do gruntu, zagęszczarki 
materiałów sypkich, nagrzewnice powietrza, Nagrzewnice 
i promienniki elektryczne, gazowe i olejowe, Elektronarzę-
dzia: wiertarko-wkrętarki, młoto-wiertarki, wyrzynarki, piły 
tarczowe, strugi, frezarki, szlifierki mimośrodowe, szlifierki 
oscylacyjne, szlifierki kątowe, mieszarki, odkurzacze warsz-
tatowe, 8 Narzędzia i przyrządy obsługiwane ręcznie dla 
profesjonalistów i amatorów stosowane w rolnictwie, ogrod-
nictwie: kosiarki ogrodowe ręczne, Przycinarki jako narzędzia 
obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów ręczne, krawę-
dziarki do trawników ręczne, Wypalacze chwastów, siewniki 
i rozrzutniki nawozów obsługiwane ręcznie, odśnieżarki ręcz-
ne, ręczne narzędzia budowlane, ręczne narzędzia stolarskie 
i ciesielskie, ręczne narzędzia warsztatowe, Elektronarzędzia: 
wiertarko-wkrętarki, młoto-wiertarki, wyrzynarki, piły tarczo-
we, strugi, frezarki, szlifierki mimośrodowe, szlifierki oscyla-
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cyjne, szlifierki kątowe, mieszarki, odkurzacze warsztatowe, 
11 Urządzenia do nawadniania stosowane w rolnictwie 
i ogrodnictwie, instalacje do automatycznego podlewania, 
zwłaszcza instalacje przewodów wodnych, dystrybutory 
wody i dysze wodne będące częściami instalacji przewodów 
wodnych, nagrzewnice powietrza, promienniki, lampy robo-
cze, 12 Taczki, wózki, wozidła, wózki transportowe, trójkoło-
we wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki 
z bębnem do zwijania przewodów giętkich, wózki widłowe, 
17 Rury elastyczne niemetalowe, rury wykonane z tworzyw 
sztucznych w postaci wytłaczanej, uszczelki do rur, zbrojenia 
niemetalowe do rur, złączki niemetalowe do rur, Elastyczne 
i sztywne folie z tworzyw sztucznych dla rolnictwa i ogrod-
nictwa, taśmy uszczelniające z tworzyw sztucznych, taśmy 
izolacyjne, 20 Bębny i szpule niemechaniczne i niemetalo-
we do nawijania przewodów giętkich, niemetalowe zaciski 
do kabli, uchwyty i zaciski z tworzyw sztucznych do kabli 
i rur, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, łączniki 
do rur i przewodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe 
przewody do węży, podpory do węży, 21 Zraszacze wody 
i opryskiwacze używane w rolnictwie i ogrodnictwie, zrasza-
cze do podlewania kwiatów i roślin, dysze do węży zraszają-
cych, Polewaczki i przyrządy do podlewania roślin, końcówki 
wylotowe i sitka do polewaczek, Urządzenia do natryskiwa-
nia wody oraz części do wyżej wymienionych towarów.

(210) 534495 (220) 2021 09 27
(731) MALINOWSKI MAREK MARCO, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCO

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Galanteria skórzana w tym torebki, plecaki, 
torby, paski, 25 Obuwie i elementy składowe obuwia.

(210) 534506 (220) 2021 09 29
(731) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RYBNIK SA

(531) 07.01.14, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe 
papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Cho-
rągiewki papierowe, Dekoracje na stół z papieru, Maty sto-
łowe z papieru, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, 
Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki 
pod szklanki, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki 
pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Pod-
kładki pod szklanki z tektury, Podstawki pod kufle do piwa, 
Podstawki pod szklanki z tektury, Serwetki stołowe papiero-
we, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego 
papieru, Torby papierowe, Kartonowe opakowania zbior-
cze, 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek 
do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki 
porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle 

na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczy-
nia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe 
pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne otwieracze 
do butelek, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelek-
tryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki pod bu-
telki [stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa 
typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia do schładzania 
butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Daszki, Koszulki, Koszulki 
z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, Spodnie dre-
sowe, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo 
[piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie 
piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalkoholo-
we], Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alko-
holu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne 
typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, 
Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu 
saison, Piwo Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający 
się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineral-
na, Woda źródlana, Wody smakowe.

(210) 534523 (220) 2021 09 29
(731) GRUDZIĄDZKI HOLDING KOMUNALNY  

SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUDZIĄDZ miasto otwarte

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 6 Wyroby artystyczne z metali nieszlachetnych, 
Klucze, Pojemniki metalowe, Emblematy do pojazdów meta-
lowe, Figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, 9 Automaty 
biletowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski kompakto-
we audio, Dyski magnetyczne, Magnetyczne dyski twarde, 
Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Filmy [błony] naświetlo-
ne, Karty magnetyczne do przenoszenia danych, Nagrane 
dyski kompaktowe, Nagrania audio i wideo, Kasety wideo, 
Nośniki danych do komputerów z wgranym oprogramowa-
niem, Elektroniczne nośniki danych, Nośniki do danych, No-
śniki do przechowywania danych, Diapozytywy, Wydawnic-
twa elektroniczne, 14 Breloczki do kluczy [ozdoby], Monety, 
Monety do kolekcjonowania, Monety pamiątkowe, Medale 
pamiątkowe, Spinki do krawatów, Figurki z metali szlachet-
nych, Pudełka z metali szlachetnych, 16 Afisze, plakaty, Akwa-
rele, Artykuły biurowe, Bilety, Broszury, Chorągiewki papiero-
we, Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma [periodyki], 
Druki, Dzienniki, Emblematy papierowe, Etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, Drukowane foldery informacyjne, Folie 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Formularze 
[blankiety, druki], Fotografie, Gazety, Kalendarze, Karty pocz-
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towe, Katalogi, Koperty, Komiksy, Książki, Mapy geograficzne, 
Materiały drukowane, Materiały piśmienne, Nalepki, Notatni-
ki, Notesy, Odbitki fotograficzne, Plany, Pocztówki, Przewod-
niki, Publikacje reklamowe, Publikacje promocyjne, Repro-
dukcje graficzne, Rozkłady, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Śpiewniki, Tablice reklamowe z tektury, Tablice ogłoszeniowe 
z papieru, Torby papierowe do pakowania, Papierowe wyro-
by artystyczne, Zakładki do książek, Znaczki pocztowe, Ma-
gazyny podróżnicze, 18 Zawieszki, etykiety na bagaż [wyro-
by ze skóry], Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pokrowce 
na bagaż, Sakwy, Torby, Torby na zakupy, Walizki, Pokrowce 
na parasole, Parasolki i parasole (duże), Skórzane smycze, Ple-
caki, Laski do parasoli, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 Usługi agencji informacji handlowej, Informacja o działal-
ności gospodarczej i informacja handlowa, Doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo-
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, Usługi pu-
blic relations, Usługi w zakresie reklamy, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek 
informacyjnych i próbek], Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Reklama 
na billboardach elektronicznych, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rekla-
ma korespondencyjna, Reklama radiowa, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizowanie 
dystrybucji próbek reklamowych, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Organizowanie sprzeda-
ży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargo-
we, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmio-
tów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Usługi rekla-
mowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, 
Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Informacje 
na temat sprzedaży produktów, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Promowa-
nie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygo-
towywanie reklam, Usługi reklamowe i promocyjne w zakre-
sie sprzedaży, Projektowanie materiałów reklamowych, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Organizowanie wystaw i tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja go-
spodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: 
promocja sprzedaży, Promocja rękodzielnictwa oraz towa-
rów i usług lokalnych, Promowanie rolnictwa ekologicznego 
oraz jego produktów w szczególności produktów regional-
nych, Promowanie wyrobów sztuki regionalnej, Usługi pro-
mocji w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kultu-
ralnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, historycz-
nych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji 
Miasta organizowane lub współorganizowane przez Miasta, 
Oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów lokalnych, 
regionalnych lub towarów promujących miasto i gminę, 
w sklepach detalicznych, hurtowniach, na targach, w drodze 
sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży z użyciem środ-
ków telekomunikacyjnych i informatycznych, także poprzez 
sieć komputerową, 36 Dzierżawa nieruchomości posiada-
nych na własność, Wynajem nieruchomości, Analizy finanso-
we, Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Doradztwo finansowe, 
Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, Infor-
macja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakre-
sie finansów, Inwestycje kapitałowe, Zbiórki funduszy na cele 
dobroczynne, Finansowe izby rozrachunkowe, Zarządzanie 

i nadzór nad majątkiem gminnym oraz nad majątkiem pod-
miotów powiązanych z gminą, 39 Usługi w zakresie udostęp-
niania informacji dotyczących transportu, Usługi w zakresie 
organizowania transportu podróżnych, Usługi w zakresie or-
ganizowania transportu kolejowego, Usługi w zakresie orga-
nizowania transportu, Usługi w zakresie rezerwacji transpor-
tu autobusowego, Usługi transportu na wycieczki ze zwie-
dzaniem, Usługi transportu statkami rejsowymi, Usługi trans-
portowe, Usługi transportu autobusami, Usługi informacyjne 
związane z transportem, Usługi transportu drogowego dla 
pasażerów, Usługi transportu drogowego, Udzielanie infor-
macji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży 
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Udzielanie informacji dotyczących transportu pasa-
żerskiego, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
i podróży, Transport pasażerski, Transport pasażerski kolejo-
wy, Transport pasażerów autobusami, Transport kolejowy, 
Transport, Transport autobusowy, Rezerwacja transportu, Re-
zerwacja miejsc w różnych środkach transportu, Organizo-
wanie transportu i podróży, Organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem [transport], Usługi pilotów wycieczek, Wy-
najmowanie magazynów, Organizowanie i przeprowadza-
nie wycieczek i zwiedzania, Organizowanie i rezerwacja wy-
cieczek ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie wycieczek 
z przewodnikiem, Usługi przewozowe towarów, Przenosze-
nie, przewóz bagaży, Pilotowanie, Transport rzeczny, Plano-
wanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Transport lądo-
wy podróżnych, Transport samochodowy, Usługi osób towa-
rzyszących podróżnym, Wypożyczanie autokarów, Wypoży-
czanie wagonów kolejowych, Zwiedzanie turystyczne, Usłu-
gi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, Zwiedza-
nie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, Informacja turystyczna, 
Usługi przewodników turystycznych oraz informacja o po-
dróży, Usługi w zakresie udzielania informacji związanych 
z trasami podróży, Usługi w zakresie organizowania wycie-
czek na rzecz turystów, Usługi kierowców, Usługi rezerwacji 
w zakresie transportu, 41 Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Organizowanie seminariów związa-
nych z działalnością kulturalną, Usługi muzeów [wystawy], 
Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych 
imprez rozrywkowych, Usługi w zakresie organizowania wi-
dowisk kulturalnych, Usługi organizowania i prowadzenia 
warsztatów szkoleniowych, Usługi doradcze w zakresie orga-
nizowania imprez sportowych, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie, produkcja i wystawianie spekta-
kli teatralnych, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kul-
turalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie ba-
lów, Organizowanie loterii, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Re-
zerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja biletów teatralnych, 
Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi dorad-
cze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organi-
zowaniem i prowadzeniem konferencji, Usługi doradcze i in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem koncertów, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Wynajmo-
wanie stadionów, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Fotoreportaże, Pisanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publi-
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kowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty rekla-
mowe, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi eduka-
cyjne świadczone przez szkoły, Usługi przedszkoli [edukacja], 
Usługi edukacyjne.

(210) 534524 (220) 2021 09 29
(731) POSKŁADANI.PL A.T.NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) POSKŁADANI
(510), (511) 16 Opakowania z papieru, kartonu, opakowa-
nia z tektur falistych, w szczególności: dwuwarstwowych, 
trzywarstwowych, pięciowarstwowych oraz z mikrofali, 
opakowania kaszerowane, Kartony lite, Tekturowe stojaki, 
Opakowania z tworzyw sztucznych w formie giętkich taśm 
z nadrukiem, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 
błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji samoprzylepne 
rozciągliwe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych 
lub użytku domowego, taśma klejąca, dozowniki taśmy 
przylepnej, 40 Usługi introligatorskie w szczególności: sztan-
cowanie, kaszerowanie, obróbka kartonu, papieru i tektury, 
wykrawanie i sklejanie opakowań kartonowych, nanoszenie 
wzorów i form plastycznych na opakowaniach, introligator-
stwo, usługi drukarskie, usługi poligraficzne, druk sitowy, 
druk offsetowy, 42 Projektowanie opakowań, opracowywa-
nie projektów szaty graficznej nadruku, wzornictwo przemy-
słowe, Projektowanie, konserwacja i powielanie oprogramo-
wania komputerowego do projektów konstrukcji opakowań 
i nadruku, ekspertyzy inżynieryjne i doradztwo specjalistycz-
ne w zakresie procesu pakowania oraz doboru materiałów 
opakowaniowych do parku maszynowego.

(210) 534541 (220) 2021 09 29
(731) AUTOLIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.01, 
27.05.24

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, 
w tym także świadczone on-line, w związku z następujący-
mi towarami: samochody, części samochodowe, akcesoria 
samochodowe, opony, pojazdy, maszyny budowlane, sprzęt 
rolniczy, 37 Naprawy samochodów, Serwisowanie samocho-
dów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Malowa-
nie samochodów, Renowacja samochodów, Kompleksowe 
czyszczenie samochodów, Naprawy pojazdów, Serwisowa-
nie pojazdów, Naprawy maszyn, Serwisowanie maszyn, Na-
prawy maszyn rolniczych, Serwisowanie maszyn rolniczych, 
Wynajem maszyn budowlanych, 39 Wynajem samochodów, 
Wynajem samochodów ciężarowych, Wypożyczanie przy-
czep samochodowych, Usługi w zakresie wynajmu samo-
chodów z szoferem, Wynajem maszyn i urządzeń do zała-
dunku i rozładunku.

(210) 534542 (220) 2021 09 29
(731) DŁUBAŁA DAWID, Rawicz
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) INKRYT

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, Chusty [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Far-
tuchy [odzież], Golfy [odzież], Kombinezony [odzież], Kom-
plety odzieżowe ze spodenkami, Kurtki [odzież], Kurtki 
pikowane [odzież], Narzutki na ramiona [odzież], Odzież 
codzienna, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież 
dżinsowa, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież je-
dwabna, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież tkana, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, 
Opaski na biust [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na szyję [części odzieży], Paski materiałowe [odzież], Paski 
[odzież], Paski skórzane [odzież], Pasy do przechowywania 
pieniędzy [odzież], Pasy przez ramię do odzieży, Pikowane 
kurtki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], 
Pulowery bez rękawów [odzież], Szaliki [odzież], Szorty 
[odzież], Topy [odzież], Wstawki do skarpetek stopek [części 
odzieży].

(210) 534552 (220) 2021 09 28
(731) ZAP SZNAJDER BATTERIEN SPÓŁKA AKCYJNA, 

Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAP

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.22
(510), (511) 9 Akumulatory i baterie elektryczne, w tym 
akumulatory i baterie do zastosowań rozruchowych, za-
silających lub stacjonarnych, Półfabrykaty składowe wy-
żej wymienionych towarów, Urządzenia do eksploatacji 
akumulatorów i baterii elektrycznych, 37 Instalowanie, 
konserwacja i naprawa akumulatorów i baterii elektrycz-
nych, Usługi w zakresie eksploatacji akumulatorów i ba-
terii elektrycznych, 39 Wynajem akumulatorów i baterii 
elektrycznych do zastosowań związanych z transportem, 
przemieszczaniem lub z inną pracą mechaniczną lub 
do zastosowań związanych z magazynowaniem energii 
elektrycznej i zasilaniem.
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(210) 534591 (220) 2021 09 30
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPERSY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza, 
zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski wa-
rzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produk-
ty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, lody, desery mleczne 
i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów 
kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, chipsy mię-
sne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty 
do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 534768 (220) 2021 10 05
(731) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Probiotica
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 534790 (220) 2021 10 05
(731) NGUYEN THI THU PHUONG, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) LF WOMEN Fashion
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 534793 (220) 2021 10 05
(731) BYLAK PATRYCJA, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) Recycling is just the beginning
(510), (511) 16 Papierowe obrusy, Papier do wyrobu papierów 
falistych, Papier, Papier powlekany, Papier offsetowy, Papier tłusz-
czo odporny, Papier higieniczny, Papier parafinowany, Papier 
serwetkowy, Papier gazetowy, Papier kserograficzny, Papier dru-
karski, Arkusze papieru, Pojemniki papierowe, Ręczniki papierowe, 
Maty papierowe, Papier impregnowany parafiną [papier wosko-
wany], Papier z makulatury, Papier i karton, Papier na publikacje, 
Papier na czasopisma, Taśmy z papieru, Papierowe serwetki 
do użytku domowego, Papierowe maty stołowe, Serwetki sto-
łowe papierowe, Papier toaletowy w rolkach, Papier na artykuły 
spożywcze, Papier do celów przemysłowych, Papier do owijania 
i pakowania, Papier do użycia w branży graficznej, Karton, Karton 
opakowaniowy, Rolki kartonowe, Opakowania kartonowe, Karto-
ny do pakowania, Przemysłowy papier i karton, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie składanej, Tektura, Tektura falista, 
Bibułka, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych.

(210) 534815 (220) 2021 10 01
(731) DENTAL CLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 19.13.01, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.11, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działal-
ność sportowa i kulturalna, 44 Usługi medyczne, Usługi 
weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-
śnictwem.

(210) 534825 (220) 2021 10 01
(731) J.P. PROJEKT-BIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JPIP BIURO INŻYNIERII POŻAROWEJ  

J.P.PROJEKT - BIP Sp. z o.o.

(531) 03.07.01, 01.15.05, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 42 Opracowywanie projektów technicznych, 
Projektowanie budynków, 45 Gaszenie pożarów (usługi 
związane z -), Bezpieczeństwo (doradztwo w sprawach -).

(210) 534827 (220) 2021 10 01
(731) PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 26.04.08, 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Usługi inspekcji i unowocześniania proce-
sów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, 36 Doradztwo w zakresie długów, Usługi doradz-
twa w zakresie zadłużenia, Usługi doradztwa finansowego 
związane z niewypłacalnością, Odzyskiwanie zaległych dłu-
gów, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, Skompu-
teryzowana windykacja wymagalnych należności, Usługi 
agencji faktoringowych, Usługi negocjacji w zakresie roz-
liczenia zobowiązań, Usługi związane z niewypłacalnością 
(finanse), Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwa-
nie długów, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi 
związane z upadłością, Usługi w zakresie ściągania długów, 
Usługi w zakresie odzyskiwania posiadania, Faktoring, Agen-
cje windykacji należności, Usługi związane z niewypłacalno-
ścią, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi agencji 
ściągania wierzytelności, Usługi w zakresie obciążania [de-
betowania] rachunków, Usługi w zakresie windykacji długu 
i faktoringu wierzytelności, Organizacja ściągania długów, 
Elektroniczne usługi windykacji należności, Ściąganie należ-
ności i faktoring, Nabycie i przeniesienie roszczeń pienięż-
nych, Świadczenie usług doradczych w zakresie długów 
o zagrożonej spłacie, Usługi finansowe, mianowicie regulo-
wanie długu, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji 
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spłat długów, Faktoring długów, Usługi ściągania należności, 
Usługi skupu długów, Usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, Monitoring wierzytelności.

(210) 534841 (220) 2021 10 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 

SZYNKA KLASYCZNA 85% mięsa wieprzowego 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.

(531) 29.01.14, 02.09.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.01.01, 
26.01.02, 26.01.06, 26.01.11, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20, 
26.01.21, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 24.17.01, 24.17.02, 
24.17.04, 24.17.05, 24.17.07, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 
26.04.18, 26.04.22, 25.01.19, 26.13.01

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Maga-
zynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 534844 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Filet złocisty delikatny z dodatkiem 

surowców wieprzowych soczyste mięso z kurczaka 
Z Zainspirowani Smakiem

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.21, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 08.05.02, 
08.05.04, 03.07.03, 03.07.24, 24.17.20, 26.13.01, 26.01.01, 
26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 26.04.01, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 
26.04.22, 25.01.19

(510), (511) 29 Wędliny drobiowe, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna wędlin drobiowych, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazy-
nowanie, składowanie i dystrybucja wędlin drobiowych.

(210) 534845 (220) 2021 10 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 

SZYNKA BEZ DODATKU FOSFORANÓW 103 g mięsa 
wieprzowego na 100 g produktu Wyprodukowano 
w Polsce z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE.

(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.17.01, 24.17.02, 
24.17.04, 25.01.19, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.01.11, 
26.01.18, 26.01.19, 26.01.20, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 26.13.01, 27.05.01, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 
27.07.17, 29.01.14

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazy-
nowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 534846 (220) 2021 10 04
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! BEZ DODATKU: fosforanów 

SZYNKA Z CZARNUSZKĄ 100 g produktu 
wyprodukowano ze 105 g szynki wieprzowej 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.
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(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.17, 24.17.01, 
24.17.02, 24.17.04, 02.09.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 
05.03.20, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.14, 
26.04.15, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.01.02, 26.01.15, 
26.01.18, 26.01.20, 25.01.19

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazy-
nowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 534847 (220) 2021 10 06
(731) SMAKPIWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.22, 
24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18

(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i internetowej następujących towarów: piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, piwo smakowe, piwo korzenne, napoje bezalko-
holowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje 
bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwo o małej zawartości 
alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.

(210) 534852 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEDROB PASZTET CIECHANOWSKI dobrze upieczony 

JAKOŚĆ CEDROB UZNANY SMAK POLSKIEGO 
KURCZAKA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 03.07.03, 03.07.19, 03.07.24, 01.01.01, 01.01.05, 
01.01.10, 05.03.11, 05.03.16, 08.05.25, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.13, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 11.03.05, 11.03.20, 
26.04.02, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 25.01.19

(510), (511) 29 Pasztety pieczone, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna pasztetów pieczonych, Doradztwo w sprawie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazy-
nowanie, składowanie i dystrybucja pasztetów pieczonych.

(210) 534854 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! SCHAB KLASYCZNY 85% 

mięsa wieprzowego TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.

(531) 02.09.01, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 
29.01.15

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin 
i wędzonek.

(210) 534856 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) CEDROB Kotlety z prażoną cebulką
(510), (511) 29 Wyroby garmażeryjne z drobiu, 35 Sprze-
daż hurtowa i detaliczna wyrobów garmażeryjnych, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, składowa-
nia i dystrybucji wyrobów garmażeryjnych.

(210) 534857 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) CEDROB Kąski piwosza
(510), (511) 29 Wędzonki drobiowe, 35 Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna wędzonek drobiowych, Doradztwo w sprawie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędzo-
nek drobiowych.

(210) 534861 (220) 2021 10 01
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Duda Nasze polskie! SZYNKA DOSKONAŁA 
W SMAKU BEZ DODATKU fosforanów glutaminianu 
monosodowego 93% szynki wieprzowej 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z UE.

(531) 02.09.01, 05.05.20, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 
27.05.10, 29.01.14

(510), (511) 29 Wędliny i wędzonki, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna wędlin i wędzonek, Doradztwo w sprawie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Magazy-
nowanie, składowanie i dystrybucja wędlin i wędzonek.

(210) 534864 (220) 2021 10 06
(731) TDJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D TDJ

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Księgowość, Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i prze-
mysłowymi, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], 
Badanie rynku, Badanie opinii publicznej, Sprzedaż żywno-
ści, Sprzedaż napojów, Sprzedaż wyrobów tytoniowych, 
Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy 
w zakresie pracy tymczasowej, Zarządzanie planami świad-
czeń socjalnych dla pracowników, Pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie 
transakcji handlowych i umów handlowych, Obsługa ad-
ministracyjna firm na zlecenie, 36 Wynajem nieruchomości 
własnych, Zarządzanie nieruchomościami własnymi, Wyna-
jem nieruchomości dzierżawionych, Zarządzanie nierucho-
mościami dzierżawionymi, Usługi finansowe, Udzielanie kre-
dytów, Kupno nieruchomości na własny rachunek, Sprzedaż 
nieruchomości na własny rachunek, Zarządzanie finansowe 
spółkami holdingowymi, Inwestycje przemysłowe, Inwesty-
cje finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów 
wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątko-
we [nieruchomości], Inwestycje w fundusze powiernicze, 
Inwestowanie za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w usługach fi-
nansowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Po-
średnictwo w zakresie wynajmu budynków, Pośrednictwo 

w dzierżawie lub wynajmie gruntów, Pośrednictwo w zakre-
sie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowych, 
37 Realizacja projektów budowlanych, Wznoszenie budyn-
ków mieszkalnych, Wznoszenie budynków niemieszkalnych, 
Budowa obiektów inżynierii wodnej, Budowa dróg, Budowa 
autostrad, Budowa dróg szynowych, Budowa kolei podziem-
nej, Budowa mostów, Budowa tuneli, Budowa rurociągów 
przesyłowych, Budowa linii telekomunikacyjnych, Budowa li-
nii elektroenergetycznych, Rozbiórka budynków, Nadzór nad 
wyburzaniem budynków, Usługi doradcze związane z wybu-
rzaniem budynków, Przygotowywanie terenu pod budowę, 
Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń 
biurowych, 39 Transport lotniczy pasażerski, Wynajmowanie 
środków transportu lotniczego, Dzierżawa środków trans-
portu lotniczego, Wynajem pojazdów, Wynajem kontene-
rów, Wynajem magazynów, Wynajem przestrzeni garażo-
wej, Wynajem wózków widłowych, Wynajem samochodów 
elektrycznych, 40 Konserwowanie owoców, Konserwowanie 
warzyw, Mrożenie żywności, 42 Wypożyczanie komputerów, 
Projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi w za-
kresie projektowania wystroju wnętrz pomieszczeń biuro-
wych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń 
biurowych, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biuro-
wej, 44 Usługi ogrodnicze polegające na obróbce nasion dla 
celów rozmnażania roślin, Usługi ogrodnicze mające na celu 
wspomaganie produkcji roślinnej.

(210) 534882 (220) 2021 10 06
(731) VIETNAM NATIONAL COAL, MINERAL INDUSTRIES 

HOLDING CORPORATION LIMITED, Hanoi, VN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINACOMIN

(531) 01.01.02, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.03.04, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 1 Tlenek glinu, Kainit, Cyjanamid wapniowy  
[nawóz], Superfosfaty [nawozy].

(210) 534891 (220) 2021 10 06
(731) LENARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOUVLAKI GREEK TAVERNA

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie działalności restauracji, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umo-
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wę franczyzy, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi w zakresie za-
mówień on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki 
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 39 Dostar-
czanie żywności przez restauracje, 43 Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje z grillem, Re-
stauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Usłu-
gi barów i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi re-
stauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów.

(210) 534894 (220) 2021 10 06
(731) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielkówko

(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtycki
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534895 (220) 2021 10 06
(731) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielkówko

(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtyk
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 534905 (220) 2021 10 07
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY STRUSINIANKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strusinianka 1845

(531) 05.07.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb, Chleb chrupki, 
Chleb wielozbożowy, Bułki, Bułki nadziewane, Bułka tarta, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Gotowe desery 
[wyroby piekarnicze], Wyroby cukiernicze mrożone, Ciasto 
na wypieki, Drożdże i zaczyny, Słodkie bułki, Ciasto w prosz-
ku, Ciasto na chleb, Ciasto francuskie, Ciasto do pieczenia, 
gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowy-
wania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
spożywczych, higienicznych, środków do prania i czysz-
czenia, kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, 
karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży on-line w zakresie artykułów spożywczych, 
higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmety-
ków, artykułów gospodarstwa domowego, karmy dla zwie-
rząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, 

Organizowanie i prowadzenie aukcji związanych ze sprze-
dażą koni, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Reklama, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Reklama i marketing, Reklama 
radiowa, Reklama w czasopismach, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
43 Usługi barowe, kawiarniane i gastronomiczne, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Hotele dla zwierząt, Pensjonaty dla zwierząt, Hotele, 
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza 
dla turystów, 44 Usługi hodowli koni, Stadnina koni.

(210) 534906 (220) 2021 10 06
(731) KACPRZAK MARIUSZ, Odrzywół
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Longevity

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Suplementy diety dla ludzi, Białkowe suple-
menty diety, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Mine-
ralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Pre-
paraty witaminowe, Ekstrakty roślinne do celów farmaceu-
tycznych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Suple-
menty diety zawierające białko, Suplementy diety zwierające 
drożdże, Suplementy zawierające enzymy, Suplementy diety 
zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające kazeinę, 
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy 
diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające 
mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, 
Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety 
zawierające pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające 
siemię lniane, Tran, Zioła lecznicze.

(210) 535023 (220) 2021 10 08
(731) GOGLOBAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Wrocławska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Global PARCEL24

(531) 26.01.18, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurier-
skie, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie 
w zakresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie 
dostarczania wiadomości, Usługi kurierskie w zakresie do-
starczania pakunków, Usługi kurierskie w zakresie transpor-
towania ładunków, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania 
listów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, 
Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Transport i skła-
dowanie towarów, Transport drogą kurierską, Magazynowa-
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nie, Magazynowanie towarów, Magazynowanie ładunków, 
Magazynowanie paczek, Magazynowanie i składowanie, 
Magazynowanie ładunku przed transportem, Usługi zwią-
zane z magazynowaniem towarów, Profesjonalne doradz-
two w zakresie transportu, Skomputeryzowane planowanie 
związane z transportem.

(210) 535027 (220) 2021 10 08
(731) GARCZYŃSKA KAROLINA, Pabianice
(540) (znak słowny)
(540) POLANQA
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich żywno-
ści, żywności ekologicznej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, 
przypraw i ich pochodnych, przyborów do parzenia i serwo-
wania herbaty, kawy, czekolady oraz przypraw pozwalające 
nabywcy oglądać oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich żywności, żywności ekologicznej, herbaty, 
kawy, kakao, czekolady, przypraw i ich pochodnych, przybo-
rów do parzenia i serwowania herbaty, kawy, czekolady oraz 
przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz kupować te 
towary w sklepach detalicznych i hurtowniach.

(210) 535033 (220) 2021 10 08
(731) SOLGARDEN CONSTRUCTION SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Solgarden
(510), (511) 37 Budowa budynków mieszkalnych i komer-
cyjnych, Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa bloków mieszkalnych, 
Budowa biur, Budowa budynków wielorodzinnych, Budo-
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa 
budynków na zamówienie, Usługi generalnych wykonaw-
ców budowlanych, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Usługi budowlane, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa prywatnych budyn-
ków mieszkalnych, Naprawa i konserwacja budynków miesz-
kalnych, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkal-
nych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi instalacji dachów, Instalacja pokryć 
dachowych, Izolowanie dachów, Rozbiórka dachów, Układa-
nie dachówek i płytek łupkowych, Budowa obiektów inży-
nierii wodno-lądowej, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-
-lądowej poprzez formowanie betonu, Budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, Beto-
nowanie, Budowa basenów, Budowa boisk sportowych, Bu-
dowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie waka-
cyjne, Budowa domów, Budowa części budynków, Budowa 
domów na zamówienie, Budowa galerii, Budowa nierucho-
mości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyj-
nych, Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowanie 
nieruchomości, Budownictwo, Budownictwo komercyjne, 
Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo lądowe, Bu-
downictwo wodno-lądowe, Informacja budowlana, Izolacja 
dachów, Izolowanie budynków, Malowanie, Nadzór budow-
lany, Usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby 
przemysłu, Usługi budownictwa wodno-lądowego, Usługi 
budowy konstrukcji tymczasowych, Usługi doradcze w za-
kresie budowania, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi 

doradcze związane z wyburzaniem budynków, Usługi roz-
biórkowe, Usługi w zakresie rozbiórek, Wznoszenie obszarów 
mieszkalnych, Wznoszenie centrów handlowych, Wznosze-
nie strukturalnych konstrukcji stalowych, Wznoszenie prefa-
brykowanych budynków i konstrukcji.

(210) 535042 (220) 2021 10 09
(731) CZARNOWSKA-KULESZA WANDA, Gdynia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.16, 03.07.20
(510), (511) 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Multimedialne wydania czasopism, 
Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania ma-
gazynów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publi-
kacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja 
gazet elektronicznych on-line, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z tech-
nologią medyczną, Publikacja kalendarzy, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych, Publikacja podręczników użytkownika, 
Publikacja prac naukowych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikowania broszur, Publikowanie, Publiko-
wanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
czasopism internetowych, Publikacja wyników badań kli-
nicznych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Pu-
blikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publiko-
wanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety 
dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publikowa-
nie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, 
Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek in-
struktażowych, Publikowanie literatury instruktażowej, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, 
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowa-
nych, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publiko-
wanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
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podręczników, Publikowanie podręczników szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektro-
nicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnia-
nie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on-line 
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych 
z nauką języków, nie do pobrania, Wydawanie audiobooków, 
Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawa-
nie gazet, 45 Agencje osób towarzyszących [społeczne], 
Doradztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo 
w sprawach małżeńskich, Doradztwo w zakresie relacji oso-
bistych, Mentorstwo [duchowe], Świadczenie usług w zakre-
sie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących na raka 
oraz dla ich rodzin, Świadczenie usług w zakresie osobistego 
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby za-
grażające życiu, Świadczenie usług wsparcia emocjonalnego 
rodzinom, Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi 
w zakresie nawiązywania znajomości, Wsparcie w żałobie, 
Usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 535043 (220) 2021 10 10
(731) PĘCKA MARCIN SNAPKI, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) snapki
(510), (511) 25 Odzież, Koszulki z nadrukami, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26 Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 
Aplikacje [pasmanteria], Dekoracja artykułów tekstylnych 
[rzepy z nadrukami] [dodatki do odzieży], Rzepy z nadrukami 
[dodatki do odzieży], 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Rzepy z nadrukami [akcesoria do zabawy].

(210) 535047 (220) 2021 10 10
(731) THONI LOTHAR, JAKOBSBAD, CH
(540) (znak słowny)
(540) THYSMO - Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z alu-
minium i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalo-
we modele odlewnicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy 
do odlewania metali, 40 Odlewanie metali, Odlewanie metali 
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, Nakładanie po-
włok na metale, Obróbka metali, Obróbka mechaniczna metali 
(odlewów), 42 Badania i analizy techniczne w zakresie odlew-
nictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i no-
wych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.

(210) 535048 (220) 2021 10 10
(731) THONI LOTHAR, JAKOBSBAD, CH
(540) (znak słowny)
(540) Thoni-Hybrid-Shell-Mould Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z alu-
minium i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalo-
we modele odlewnicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy 
do odlewania metali, 40 Odlewanie metali, Odlewanie metali 
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, Nakładanie po-
włok na metale, Obróbka metali, Obróbka mechaniczna metali 
(odlewów), 42 Badania i analizy techniczne w zakresie odlew-

nictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i no-
wych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.

(210) 535049 (220) 2021 10 10
(731) THONI LOTHAR, JAKOBSBAD, CH
(540) (znak słowny)
(540) Thoni - Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z alu-
minium i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalo-
we modele odlewnicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy 
do odlewania metali, 40 Odlewanie metali, Odlewanie metali 
nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, Nakładanie po-
włok na metale, Obróbka metali, Obróbka mechaniczna metali 
(odlewów), 42 Badania i analizy techniczne w zakresie odlew-
nictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, Prace badaw-
czo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i no-
wych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.

(210) 535061 (220) 2021 10 11
(731) GARCZYŃSKA KAROLINA, Pabianice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLANQA

(531) 05.05.23, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich żywno-
ści, żywności ekologicznej, herbaty, kawy, kakao, czekolady, 
przypraw i ich pochodnych, przyborów do parzenia i serwo-
wania herbaty, kawy, czekolady oraz przypraw pozwalające 
nabywcy oglądać oraz kupować te towary, w szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elek-
tronicznej, na stronie internetowej, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich żywności, żywności ekologicznej, herbaty, 
kawy, kakao, czekolady, przypraw i ich pochodnych, przybo-
rów do parzenia i serwowania herbaty, kawy, czekolady oraz 
przypraw pozwalające nabywcy oglądać oraz kupować te 
towary w sklepach detalicznych i hurtowniach.

(210) 535139 (220) 2021 10 12
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻyznaGleba

(531) 01.15.15, 26.01.01, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Preparaty do użyźniania gleby, komposty, Hu-
mus, Kwasy humusowe, Pokrycia humusowe, Mieszaniny 
chemiczne zawierające kwasy humusowe, Preparaty do na-
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wożenia pogłównego [humus] do trawników, Mieszaniny 
chemiczne zawierające pochodne kwasów humusowych, 
Biostymulatory roślin, Nawozy biologiczne, Nawozy biolo-
giczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy biologicz-
ne stosowane do obróbki nasion, Biostymulanty będące 
środkami pobudzającymi wzrost roślin, 35 Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych 
i/lub reklamowych, Organizowanie programów lojalnościo-
wych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamo-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami 
do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie.

(210) 535142 (220) 2021 10 12
(731) FINE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iSOK!

(531) 05.03.11, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub wa-
rzyw, napoje orzeźwiające, bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, drinki na bazie piwa, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napoje serwatkowe, soki, sorbety jako napoje, 
syropy do napojów, owocowe nektary bezalkoholowe, kok-
tajle bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
smoothie.

(210) 535145 (220) 2021 10 13
(731) FUNDACJA PROGRESS AND BUSINESS, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTW

(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo 
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zy-
sków, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Ne-
gocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Organizo-
wanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pomoc w zarzą-
dzaniu sprawami biznesowymi, Przygotowywanie opraco-
wań projektów dotyczących tematyki działalności gospodar-
czej, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Skomputeryzo-
wane zarządzanie biurem, Świadczenie pomocy w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów do spraw efek-
tywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa bizne-
sowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnico-
wanych profilach z klientami, Usługi szacowania ryzyka 
w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań doty-
czących działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzinie za-

rządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wydolność 
przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie -), Zarządzanie bizne-
sowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarzą-
dzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, Promowanie towarów i usług osób trze-
cich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, 
Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsu-
menckich w zakresie oprogramowania, 36 Oferowanie dota-
cji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środo-
wiska i zdrowia, Organizowanie działań mających na celu 
zbieranie funduszy na cele biznesowe, Usługi w zakresie do-
tacji finansowych, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Badania finansowe w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [fi-
nansowym], Doradztwo finansowe związane z inwestowa-
niem w infrastrukturę, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, Pozyski-
wanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, Pozyskiwa-
nie funduszy na wynalazki, Udostępnianie i aranżowanie fi-
nansowania, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi po-
średnictwa w zakresie organizowania finansowania przez 
inne instytucje finansowe, Udzielanie informacji, konsultacji 
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, 42 Analiza i ocena 
dotycząca projektowania produktów, Certyfikacja usług edu-
kacyjnych, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Kontrola 
jakości usług, Ocena opracowywania produktu, Ocena pro-
jektu produktu, Ocena ryzyka naukowego, Ocena wydajności 
przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Opraco-
wywanie metod testowych, Testowanie sprzętu informatycz-
nego, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, 
Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi analiz i testów związane 
z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Usługi projektowania 
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi 
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, 
Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi 
w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, Usługi 
w zakresie testów naukowych, Usługi w zakresie testów 
wspomaganych komputerowo, Doradztwo techniczne w za-
kresie przetwarzania danych, Inżynieria komputerowa, Inży-
nieria telekomunikacyjna, Oceny w dziedzinie technologii 
wykonywane przez inżynierów, Oszacowania w dziedzinie 
nauki wykonywane przez inżynierów, Projektowanie tech-
niczne i doradztwo, Usługi inżynieryjne dotyczące projekto-
wania systemów łącznościowych, Usługi inżynieryjne doty-
czące technologii przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne 
w zakresie programowania komputerowego, Usługi inżynie-
ryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, 
Usługi w zakresie projektowania technicznego, Usługi w za-
kresie wspomaganego komputerem projektowania technicz-
nego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów kompute-
rowych, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem 
i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie analizy systemów komputerowych, Doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z tworzeniem stron głównych i stron interneto-
wych, Dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie 
informatyki, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyj-
nej, Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Kompilacja 
informacji związanych z technologią informacyjną, Prowa-
dzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, 
Udzielanie informacji w zakresie technologii informacyjnej, 
Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputero-
wych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programo-
wania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem 
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oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa infor-
matycznego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące 
przetwarzania danych, Usługi informacyjne dotyczące zasto-
sowania sieci komputerowych, Usługi doradztwa techniczne-
go w zakresie technologii informacyjnej, Usługi informacyjne 
dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi 
informacyjne związane z opracowywaniem systemów kom-
puterowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii 
informacyjnej, Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie prze-
twarzania danych, Usługi konsultacyjne związane z oprogra-
mowaniem komputerowym, Analizy wykonalności projektu, 
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla 
osób trzecich, Planowanie projektu, Prace badawczo-rozwo-
jowe w zakresie produktów, Projektowanie analiz wykonalno-
ści w zakresie projektów, Projektowanie i opracowywanie baz 
danych, Projektowanie i opracowywanie stron interneto-
wych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, Projektowanie komputerowych 
baz danych, Projektowanie modeli symulowanych kompute-
rowo, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowa-
nie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowa-
nie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie 
systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projek-
towanie systemów informatycznych związanych z finansami, 
Projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów 
produkcyjnych, Tworzenie i uaktualnianie stron głównych 
do sieci komputerowych, Tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, Udzielanie informacji w dziedzi-
nie opracowywania produktów, Usługi doradcze w dziedzi-
nie projektowania systemów informacyjnych, Usługi dorad-
cze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi inżynieryj-
ne oraz usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, 
Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi pro-
jektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projekto-
wania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi 
projektowania w odniesieniu do systemów komputerowych, 
Usługi projektowe związane z opracowywaniem skompute-
ryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usługi 
w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, 
Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi 
w zakresie projektowania naukowego, Usługi związane 
z opracowywaniem baz danych, Wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie graficzne, Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi inżynieryjne, Analizy naukowe wspomagane kompu-
terowo, Badania naukowe prowadzone przy użyciu baz da-
nych, Badania naukowe wspomagane komputerowo, Bada-
nia w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Badania w za-
kresie nowych produktów, Doradztwo techniczne związane 
z programowaniem komputerów, Doradztwo w zakresie ba-
dań naukowych, Kompilacja informacji naukowych, Opraco-
wywanie podręczników technicznych, Opracowywanie sys-
temów do zarządzania energią i prądem, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami, Publikowanie informa-
cji naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań 
naukowych, Udostępnianie informacji on-line w zakresie ba-
dań technologicznych z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Udzielanie informacji dotyczących badań nauko-
wych, Udzielanie informacji on-line na temat usług analiz 
i badań przemysłowych, Usługi doradztwa technicznego 
związane z programowaniem komputerowym, Usługi w za-
kresie badań naukowych.

(210) 535150 (220) 2021 10 13
(731) KOWALCZYK MICHAŁ NEXWELL ENGINEERING, 

Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fox

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Urządzenia ostrzegawcze 
antywłamaniowe, Elektroniczne etykiety towarów, Karty 
magnetyczne do identyfikacji osób umożliwiające kontrolę 
dostępu, Aparatura do przetwarzania informacji, Instalacje 
elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami przemysłowymi, Interfejsy, Karty magnetyczne 
kodowanie, Czytniki kodów kreskowych, Klawiatury kompu-
terowe, Programy komputerowe, Komputerowe programy 
sterujące, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Software, 
Oprogramowanie stałe komputerów, Komputery przenośne, 
Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Laptopy, Mikro-
procesory, Monitory, Urządzenia do nawigacji dla pojazdów, 
Urządzenia do nawigacji satelitarnej pracujące w systemie 
GPS i nowszym, Obwody drukowane, Obwody scalone, No-
tesy elektroniczne, Aparaty telewizyjne, Karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], 37 Instalowanie i naprawa, Insta-
lowanie i naprawa elektronicznych urządzeń systemów za-
bezpieczeń oraz systemów inteligentnych obiektów, Instalo-
wanie i naprawa elektrycznych urządzeń sterujących proce-
sami technologicznymi oraz urządzeń elektroniki użytkowej, 
Instalowanie i naprawa alarmów przeciw włamaniowych, 
Instalowanie, konserwacji i naprawy komputerowych sys-
temów zabezpieczeń oraz systemów inteligentnych obiek-
tów, 38 Wypożyczenie modemów, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, 42 Prace badawczo-rozwojowe 
dotyczące systemów elektronicznych, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie systemów kom-
puterowych mikroprocesorowych dla potrzeb przemysłu 
oraz elektroniki użytkowej, Aktualizacja oprogramowania 
komputerowego w systemach elektroniki przemysłowej 
oraz użytkowej, Projektowanie oprogramowania kompute-
rowego, Wypożyczanie komputerów.

(210) 535151 (220) 2021 10 12
(731) KUSZTAL MATEUSZ, Oborniki Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LKG

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bez-
rękawniki, Bielizna, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy 
dresowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bojówki, Bokserki, Buty 
do biegania, Buty sportowe, Czapki wełniane, Czapki zimo-
we, Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, 
Długie kurtki, Dresy, Dżinsy, Getry, Golfy, Japonki, Kamizelki, 
Kombinezony, Kombinezony zimowe, Kostiumy, Koszule, Ko-
szulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Kurtki, 
Legginsy, Obuwie, Obuwie dla mężczyzn, Odzież codzien-
na, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Piżamy, 
Płaszcze, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Rękawiczki, Ręka-
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wiczki bez palców, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodenki, 
Spodnie, Spódnice, Sukienki damskie, Swetry, Szorty, Teni-
sówki, Topy [odzież].

(210) 535153 (220) 2021 10 12
(731) KUSAK AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mi AMICAKE

(531) 26.01.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze.

(210) 535155 (220) 2021 10 13
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IGLESSY
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Pe-
elingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświe-
żacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy 
ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele 
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, 
Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki 
eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, 
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Su-
plementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki 
witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające or-
ganizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetycz-
ne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty 
biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, 
Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Ma-
teriały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, 
Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone 
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne, Środki farmaceutyczne 
przeciwcukrzycowe, Preparaty przeciwcukrzycowe, Prepa-
raty farmaceutyczne do leczenia cukrzycy, 10 Aparaty i in-
strumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów 
medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, 

Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczni-
czych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów 
medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Igły me-
dyczne, Urządzenia do kontroli cukrzycy, Zestawy testów 
medycznych do kontroli diabetyków do użytku domowego.

(210) 535156 (220) 2021 10 12
(731) BARYŁA GRZEGORZ, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) LKG
(510), (511) 25 Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Bez-
rękawniki, Bielizna, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy 
dresowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bojówki, Bokserki, Buty 
do biegania, Buty sportowe, Czapki wełniane, Czapki zimowe, 
Czapki bejsbolówki, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Dłu-
gie kurtki, Dresy, Dżinsy, Getry, Golfy, Japonki, Kamizelki, Kom-
binezony, Kombinezony zimowe, Kostiumy, Koszule, Koszulki 
dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, Kurtki, Leggin-
sy, Obuwie, Obuwie dla mężczyzn, Odzież codzienna, Odzież 
damska, Odzież dziecięca, Odzież męska, Piżamy, Płaszcze, 
Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Rękawiczki, Rękawiczki bez pal-
ców, Rękawiczki zimowe, Skarpetki, Spodenki, Spodnie, Spód-
nice, Sukienki damskie, Swetry, Szorty, Tenisówki, Topy [odzież].

(210) 535158 (220) 2021 10 12
(731) BOLEK KAMIL VELNO.PL, Cieszyn
(540) (znak słowny)
(540) BEON
(510), (511) 9 Maski do nurkowania, 18 Kije trekkingowe.

(210) 535159 (220) 2021 10 13
(731) SOWUL ADAM, Klebark Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERAID

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów, Baterie akumula-
torowe litowe, Akumulatory zapłonowe, Baterie akumula-
torowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Aku-
mulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii 
fotowoltaicznej, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
Akumulatory, elektryczne, Ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych.

(210) 535165 (220) 2021 10 13
(731) PIWKO KAZIMIERZ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Maloves
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usłu-
gi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
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(210) 535167 (220) 2021 10 13
(731) PIWKO KAZIMIERZ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Velaves
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Hotele, hostele i pensjona-
ty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne 
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska 
typu SPA, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usłu-
gi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.

(210) 535168 (220) 2021 10 13
(731) ADAMSKI ROBERT, Błachów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAMSKI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie mebli.

(210) 535170 (220) 2021 10 13
(731) BIARDZKA-JASTRZĘBSKA IWONA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I ImageEndo

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 
26.11.13

(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, 
Analiza kosmetyczna, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, 
Usługi w zakresie porad kosmetycznych.

(210) 535173 (220) 2021 10 13
(731) GÓRECKA ADRIANNA AN_STORE,  

Aleksandrów Łódzki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANSTORE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka 
na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 
Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
Przyrządy do mierzenia czasu.

(210) 535175 (220) 2021 10 13
(731) SOUNDSCAPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 41 Usługi roz-
rywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line.

(210) 535182 (220) 2021 10 13
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SIRIO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
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menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw 
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pi-
sanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i pro-
mocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czysz-
czenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Na-
prawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowa-
nie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo 
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usługi 
w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne 
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne 

doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie mebli, Projektowa-
nie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia mebli 
biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi 
w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzor-
nictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projekto-
wanie graficzne.

(210) 535192 (220) 2021 10 12
(731) GULEWICZ MARIA MAGDALENA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FeMBA

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i bizne-
sem, Organizowanie szkoleń biznesowych, Prowadzenie 
konferencji biznesowych, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych z biznesu, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych 
w dziedzinie biznesu, Przekazywanie wiedzy biznesowej 
i know-how [szkolenie], Szkolenia biznesowe, Szkolenia 
dla dorosłych, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia 
w zakresie umiejętności biznesowych, Usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania 
biznesowego.

(210) 535207 (220) 2021 10 14
(731) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAU GOOD

(531) 03.06.01, 03.06.03, 03.06.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo i audiowizualne, Opro-
gramowanie komputerowe i publikacje w formie elektro-
nicznej, dostarczane drogą elektroniczną z baz danych lub 
z zasobów udostępnianych w Internecie (w tym ze stron 
internetowych), Publikacje pobierane z Internetu, Publikacje 
elektroniczne, Magnetyczne i optyczne nośniki danych, smy-
cze do okularów, Elektroniczne obroże treningowe dla zwie-
rząt, Kamizelki ratunkowe dla zwierząt, Elektroniczne podaj-
niki karmy i napojów dla zwierząt, Okulary i odzież ochronna 
(chroniąca przed urazami i wypadkami), 31 Napoje dla zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, 
pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, spożywcze 
pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwie-
rząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze 
mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 35 usługi agencji 
reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, 
kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamo-
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wych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności 
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, reklama 
ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 Usługi w zakre-
sie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emi-
sja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, 
poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, 
łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i ra-
diowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci tele-
komunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania 
wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do świato-
wej sieci komputerowej, zarządzania kontami abonentów, 
zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi za-
pewniania dostępu do forów internetowych.

(210) 535208 (220) 2021 10 14
(731) SIEKLUCKI PAWEŁ PS FINANSE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS FINANSE

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 36 Kredyty handlowe, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Organizowanie finansów na kredyty 
hipoteczne.

(210) 535213 (220) 2021 10 14
(731) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA NARAMOWICE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Wycena 
nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Agencje nie-
ruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości, Administrowanie 

nieruchomościami, Usługi kredytowania nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finan-
sowe nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi 
wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 Kon-
serwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, Budo-
wa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyj-
nych, Budowa domów, Budowa sklepów, 42 Oględziny nie-
ruchomości, Projektowanie budowlane, Projektowanie urba-
nistyczne, Projektowanie techniczne, Projektowanie wnętrz 
komercyjnych, Usługi w zakresie projektowania komercyjne-
go, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków komercyjnych.

(210) 535218 (220) 2021 10 14
(731) STASZEWSKA ALICJA, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALIS GAMES

(531) 27.05.01, 02.05.03, 02.05.04, 02.05.23, 02.05.27, 26.01.01, 
26.01.14

(510), (511) 28 Gry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami.

(210) 535220 (220) 2021 10 14
(731) ULATOWSKI ZBIGNIEW, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) Regresing Zbigniew Ulatowski
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Usługi w zakresie leczenia uza-
leżnień.

(210) 535221 (220) 2021 10 14
(731) HRAISH HANI, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTANEK ZDROWIE

(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.07.11, 05.07.13, 05.07.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 535222 (220) 2021 10 14
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
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(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.05.06, 26.05.08, 26.05.09, 26.05.10, 26.01.06, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów 
on-line, Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów 
on-line, 35 Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia 
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzeci-
mi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi 
reklamowe i promocyjne, Usługi porównywania cen, Pomoc 
w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: 
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kom-
puterowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać 
status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, za-
wierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu on-line 
w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny on-line 
z tym związane, Aukcje publiczne, Zarządzanie zbiorami in-
formatycznymi, Reklama on-line, Opracowywanie i uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych i ich publikacja, 
Wynajem powierzchni reklamowej, w tym w internecie i in-
nych sieciach komputerowych, Wynajmowanie czasu rekla-
mowego w mediach komunikacyjnych, Dystrybucja próbek 
reklamowych, Pokazy towarów, Usługi zarządzania reklamą, 
Organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych lub 
reklamowych, Sondaż opinii publicznej, Badania i analizy 
marketingowe, Zarządzanie w działalności gospodarczej 
i konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, Usługi 
administracyjne w działalności gospodarczej, Informacja 
i pomoc dotycząca działalności gospodarczej, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług dla osób 
trzecich, Gromadzenie informacji i badania odnoszące się 
do działalności gospodarczej, Sporządzanie zestawień staty-
stycznych, Kompilacja i systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Wyszukiwanie danych w kompute-
rowych bazach danych dla osób trzecich, Usługi specjalistów 
w zakresie wydajności pracy, Kopiowanie dokumentów, Usłu-
gi w zakresie maszynopisania, Usługi agencji importowo eks-
portowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu towa-
rów i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, 
ogrodnictwa, rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, 
przemysłu chemicznego, przemysłu paliwowego, kosmety-
ków, przemysłu farmaceutycznego, dietetyki, dziedziny we-
terynarii i medycyny, przemysłu samochodowego, elektroni-
ki, telekomunikacji, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu 
towarów i usług z następujących dziedzin: komputerów, me-
bli, tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, 
przemysłu tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, 
elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa do-

mowego, telefonów, wyposażenia kuchni i domu, artykułów 
dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla zwierząt i akcesoriów 
dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym 
za pośrednictwem sieci komputerowych i internetu towa-
rów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji 
lub turystyki, Obsługa zleceń zakupów, Pomoc w zakupie 
towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi 
na rzecz osób trzecich, Obsługa targów on-line w celu naby-
wania, sprzedawania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nie-
ruchomości, Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi 
w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług, 
Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczą-
cych cech charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, 
Obsługa aukcji, Organizowanie i prowadzenie sprzedaży au-
kcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i in-
ternetu, Obsługa programów lojalnościowych, Kompilacja 
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych 
przeszukiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecz-
nościowych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące 
wyżej wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące 
wyżej wymienionych usług, 42 Badania oraz usługi naukowe 
i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie kom-
puterowe jako usługa (SaaS), Usługi komputerowe, mianowi-
cie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach ser-
wisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu 
osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych 
dostępnych przez internet, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, Informacja, 
doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych 
usług.

(210) 535226 (220) 2021 10 14
(731) WEG S.A. , Jaraguá do Sul, BR
(540) (znak słowny)
(540) WEG
(510), (511) 35 Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji 
importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi 
marketingowe w dziedzinie aparatury i przyrządów elektrycz-
nych, mianowicie falowników, elektronicznych sterowników 
do urządzeń typu soft start, jednostek sterujących silnikami, 
wyłączników elektrycznych, szaf średniego napięcia, serwokon-
wertorów, konwertorów, transformatorów mocy, Usługi przed-
stawicielstwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, 
usługi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzi-
nie sterowników programowalnych, mianowicie elektronicz-
nych tablic kontrolnych, regulatorów prędkości, regulatorów 
proporcjonalno-całkująco-różniczkujących (PID), Usługi przed-
stawicielstwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, 
usługi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzi-
nie podzespołów do transportu samochodowego, miano-
wicie urządzeń manewrowych i sterujących, bezpieczników, 
styczników, przekaźników, przekaźników przeciążeniowych, 
przekaźników ochrony silnika, przekaźników elektronicznych, 
mierników, elektronicznych paneli sterujących, transformato-
rów dielektrycznych, elektronicznych kluczy sygnalizacyjnych, 
elektronicznych sterowników rozruszników, Usługi przedsta-
wicielstwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, 
usługi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzi-
nie łączenia terminali, mianowicie sprzęgaczy elektronicznych 
i klawiatury, przełączników i pokręteł do wyżej wymienionych 
towarów, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji im-
portowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi 
marketingowe w dziedzinie elektrycznych urządzeń typu soft 
start, napędów o zmiennej częstotliwości, Usługi przedstawi-
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cielstwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzinie 
rozruszników do silników elektrycznych, Usługi przedstawiciel-
stwa handlowego, agencji importowo-eksportowych, usłu-
gi sklepów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzinie 
urządzeń typu soft start do silników, Usługi przedstawicielstwa 
handlowego, agencji importowo-eksportowych, usługi skle-
pów detalicznych i usługi marketingowe w dziedzinie części 
konstrukcyjnych i zamiennych do wyżej wymienionych towa-
rów w tej klasie, Usługi przedstawicielstwa handlowego, agencji 
importowo-eksportowych, usługi sklepów detalicznych i usługi 
marketingowe w dziedzinie silników elektrycznych do maszyn 
przemysłowych oraz części konstrukcyjnych i zamiennych 
do nich, silników z magnesami trwałymi i silników elektrycz-
nych, innych niż do pojazdów lądowych, silników elektrycznych 
nie do pojazdów lądowych, silników pomp do zastosowań 
komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych oraz części 
konstrukcyjnych i zamienne do nich, silników prądu stałego i sil-
ników synchronicznych oraz części konstrukcyjnych i zamien-
nych do nich, silników mocy ułamkowej, mianowicie silników 
o mocy ułamkowej do pomp, systemów wentylacyjnych, wyci-
skania soku i nie do pojazdów lądowych, silników elektrycznych 
przeciwwybuchowych nie do pojazdów lądowych, silników 
elektrycznych o wysokiej wydajności nie do pojazdów lądo-
wych, silników elektrycznych o wysokiej sprawności i ogólnego 
przeznaczenia nie do pojazdów lądowych, silników elektrycz-
nych niskiego napięcia nie do pojazdów lądowych, silników 
elektrycznych średniego napięcia nie do pojazdów lądowych, 
silników elektrycznych wysokiego napięcia nie do pojazdów 
lądowych, silników z pierścieniem ślizgowym nie do pojazdów 
lądowych, silników indukcyjnych nie do pojazdów lądowych, 
części maszyn będących łożyskami, maszyn osiowych, stoja-
nów będących częściami maszyn, cewek do maszyn, mianowi-
cie uzwojenia do maszyn, głowic będących częściami silników, 
pierścieni smarowniczych jako części maszyn i silnika, mianowi-
cie maszyn i pierścieni do smarowania, silników elektrycznych 
prądu przemiennego z integralną ramą do maszyn, genera-
torów elektrycznych, turbogeneratorów i hydrogeneratorów, 
napędów o zmiennej częstotliwości, mianowicie napędów 
o zmiennej prędkości, falowników do sterowania prędkością 
i momentem silników elektrycznych, 39 Usługi transportowe, 
Magazynowanie towarów, Usługi pakowania, Logistyka trans-
portu, Przesyłanie i dystrybucja energii.

(210) 535233 (220) 2021 10 14
(731) DUDA PIOTR PERFUMY ANGEL, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) ANGELOVE
(510), (511) 3 Perfumy, środki perfumeryjne i dezodoran-
ty, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, 
ciała i włosów, Mydła, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, 
środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do aromatyzacji 
pomieszczeń.

(210) 535243 (220) 2021 10 15
(731) LEWANDOWSKA JOANNA JAMS, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hopki.pl zabawa to podstawa

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 24.17.02, 03.01.15
(510), (511) 25 Kostiumy, Kostiumy do użytku podczas 
dziecięcych zabaw przebieranych, 28 Maski kostiumowe, 
Kostiumy będące przedmiotami do zabawy dla dzieci, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Klocki do zabawy, Ma-
skotki, Modele samochodów do zabawy, Huśtawki, Balo-
ny na przyjęcia, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Kolejki 
do zabawy, Samochody do zabawy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących to-
warów: kostiumy, kostiumy do użytku podczas dziecięcych 
zabaw przebieranych, maski kostiumowe, kostiumy będące 
przedmiotami do zabawy dla dzieci, gry, zabawki i akceso-
ria do zabawy, klocki do zabawy, maskotki, modele samo-
chodów do zabawy, huśtawki, balony na przyjęcia, klocki 
do zabawy [konstrukcyjne], kolejki do zabawy, samochody 
do zabawy.

(210) 535244 (220) 2021 10 15
(731) IWANOWSKI ŁUKASZ ZDROWO I ŚWIADOMIE, 

Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWO I ŚWIADOMIE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.05, 26.13.25
(510), (511) 9 Elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania, Elektroniczne tablice wyświetlają-
ce, Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książki 
audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do pobra-
nia, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Publika-
cje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych 
utrwalone na nośnikach, 41 Nauczanie i szkolenia, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Edukacja on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Elektro-
niczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Zapewnia-
nie szkoleń on-line, Zapewnianie kursów szkoleniowych  
on-line, Usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
Udzielanie informacji edukacyjnych on-line z komputero-
wej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Organi-
zacja webinariów.

(210) 535250 (220) 2021 10 15
(731) OSIEWICZ-LORENZUTTI JOANNA  

STRONA 895 I PAGE 895, Roztoka
(540) (znak słowny)
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(540) Bored Wolves
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawni-
cze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakre-
sie elektronicznych książek i czasopism w Internecie.

(210) 535251 (220) 2021 10 15
(731) WGN - NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) wgn kredyty
(510), (511) 35 Agencje importowe i eksportowe, Agencje 
informacji handlowej, Agencje reklamowe, Analizy kosztów, 
Badania i analizy rynkowe, Audyt działalności gospodarczej, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, Badania rynku i badania marketingowe, Badania 
opinii publicznej, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -], Biura 
pośrednictwa pracy, Usługi porównywania cen, Powielanie 
dokumentów, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie 
organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], Informacja o działalności gospodar-
czej i informacja handlowa, Ekonomiczne prognozy, Eksper-
tyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Prenumerata 
gazet [dla osób trzecich], Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], Handlowe wyceny, Komputerowe bazy danych (Pozy-
skiwanie danych do -), Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Księgowość, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Obróbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące 
firm i przedsiębiorstw, Organizowanie i prowadzenie tar-
gów i wystaw w celach handlowych, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji w plikach 
informatycznych dla osób trzecich, Przygotowywanie ze-
znań podatkowych i doradztwo podatkowe, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 
lub w zarządzaniu nimi, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usłu-
gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Dobór per-
sonelu [dla osób trzecich], Usługi public relations, Agencja 
public relations, Promowanie [reklama] działalności gospo-
darczej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama na billboar-
dach elektronicznych, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Reklamy radiowe i tele-
wizyjne, Przygotowanie materiałów reklamowych, Reklamy 
prasowe (Przygotowywanie -), Rekrutacja personelu, Zesta-
wienia statystyczne, Organizowanie i prowadzenie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Skomputeryzowa-
na edycja tekstów, Transkrypcja komunikatów, Transkrypcja 
wiadomości, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wyszukiwanie informacji w plikach kom-
puterowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie wywiadu 

gospodarczego w odniesieniu do działalności gospodarczej, 
Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie -), Zarobko-
we zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług 
na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie, systematyzacja da-
nych i zarządzanie nimi, Doradztwo biznesowe, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Usługi w zakresie 
ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Biznesowe 
oceny i wyceny w sprawach handlowych, Wyceny handlowe, 
36 Administrowanie nieruchomościami, Agencje kredytowe, 
Agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie grun-
tu, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje ściąga-
nia wierzytelności, Analizy finansowe, Banki z dostępem bez-
pośrednim np. przez Internet lub telefon [home banking], 
Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, Ekspertyzy dla celów 
fiskalnych, Informacje finansowe i wyceny, Udzielanie infor-
macji dotyczących wyceny nieruchomości, Doradztwo fi-
nansowe i ubezpieczeniowe, Usługi wyceny nieruchomości, 
Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Wyceny 
finansowe nieruchomości dzierżawionych, Wyceny finanso-
we nieruchomości posiadanych z tytułu własności nieogra-
niczonej, Wyceny finansowe nieruchomości, Zarządzanie 
majątkiem, Wycena i oszacowanie wartości majątku, Usługi 
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transak-
cji w zakresie nieruchomości, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Maklerstwo, Dzierżawa nieruchomości [tyl-
ko nieruchomości], Ocena i wycena nieruchomości, Wyce-
na finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi walutowe, 
Wymiana walutowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w za-
kresie nieruchomości, Usługi powiernicze, Ubezpieczenia, 
Finansowanie kredytów hipotecznych, Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości, Transakcje finansowe, Wycena dzieł sztuki, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Pożyczki hipoteczne, 38 Agencje informacyjne, Telekonfe-
rencje, Wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci 
komputerowych, Udostępnianie internetowego forum dys-
kusyjnego, Przesyłanie informacji przez sieci komputerowe, 
Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, 
Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Przy-
dzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Telewizja 
kablowa nadająca informacje, Transmisja programów radio-
wych i telewizyjnych, Transmisja programów drogą satelitar-
ną, Usługi poczty głosowej.

(210) 535253 (220) 2021 10 15
(731) LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowny)
(540) LP-Drogomistrz
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszuki-
wanie baz danych on-line, Oprogramowanie komunikacyjne, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania utrzymaniem 
i administrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje 
mobilne, Aplikacje mobilne do zarządzania utrzymaniem i ad-
ministrowaniem drogami i infrastrukturą drogową, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Kompute-
rowe mapy cyfrowe, Pobieralne mapy elektroniczne, Urządze-
nia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne do namierzania 
celu i kartograficzne, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobrania, do za-
rządzania utrzymaniem i administrowaniem drogami i infra-
strukturą drogową, Platforma jako usługa [PaaS].
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(210) 535258 (220) 2021 10 14
(731) NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Park Residence APARTAMENTY by Nosalowy

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.07, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 41 Sport (wypożyczanie sprzętu), Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu sportowego, Imprezy sportowe, 
Kultura fizyczna, Nauka gimnastyki, Usługi klubów zdro-
wia (zdrowie i ćwiczenia fizyczne), Organizowanie konkur-
sów, Organizowanie zawodów sportowych, Prowadzenie 
zajęć fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu sporto-
wego, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Planowanie przyjęć, Or-
ganizowanie balów, Produkcja widowisk, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Usługi rozrywkowe, Usługi ar-
tystów estradowych, Usługi klubów nocnych (rozrywka), 
Usługi związane z dyskotekami, 43 Usługi hotelowe, Mo-
tele, Pensjonaty, Domy turystyczne, Biura zakwaterowania 
(hotele, pensjonaty), Usługi recepcyjne dla tymczasowe-
go zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokojów, Wynajem 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi restauracyjne, 
Kafeterie (bufety), Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Stołówki, Usługi 
barowe, Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Fizjoterapia, 
Masaż, Ośrodki zdrowia, Opieka pielęgniarska, Sanatoria, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medyczne, Usługi 
medycyny alternatywnej, Fryzjerstwo, Salony piękności, 
Manicure, Łaźnie publiczne do celów higienicznych, Usłu-
gi saun, Usługi solariów.

(210) 535261 (220) 2021 10 14
(731) SKŁODOWSKI TOMASZ, Tykocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKŁODOWSCY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Eks-
trakty mięsne, Tłuszcze jadalne, Drób, Dziczyzna, Ryby.

(210) 535263 (220) 2021 10 15
(731) UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA  

SPÓŁKA AKCYJNA, Szczawno-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) UZDROWISKO Szczawno-Jedlina S.A.

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10
(510), (511) 5 Wody mineralne do celów medycznych, 
32 Wody mineralne i gazowane, 44 Sanatoria, Rehabilitacja 
fizyczna, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi z opie-
ką pielęgniarską lub medyczną, Usługi medyczne, Usługi 
opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi 
doradztwa dietetycznego [medyczne].

(210) 535266 (220) 2021 10 15
(731) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SASH
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie indywidualne, Na-
uczanie i szkolenia, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organi-
zowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek instrukta-
żowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenia w za-
kresie stylizacji brwi i rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie 
usług przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo 
dotyczące urody, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi kształtowania brwi, Usługi przedłużania 
rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi nitkowania brwi.

(210) 535268 (220) 2021 10 15
(731) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) SASH Lash&Brow
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie indywidualne, Na-
uczanie i szkolenia, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organi-
zowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przy-
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gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek instrukta-
żowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenia w za-
kresie stylizacji brwi i rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie 
usług przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo 
dotyczące urody, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi kształtowania brwi, Usługi przedłużania 
rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi nitkowania brwi.

(210) 535272 (220) 2021 10 14
(731) HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 4 Świece zapachowe.

(210) 535273 (220) 2021 10 14
(731) HAGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Kosmetyki dla dzieci.

(210) 535274 (220) 2021 10 15
(731) SASH LASH&BROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SASH LASH & BROW

(531) 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 24.17.25
(510), (511) 41 Edukacja, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Nauczanie indywidualne, Na-
uczanie i szkolenia, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Warsz-
taty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organi-
zowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek instrukta-
żowych, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkole-
niowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenia w za-
kresie stylizacji brwi i rzęs, Usługi trenerskie, 44 Świadczenie 
usług przez salony piękności, Salony piękności, Doradztwo 
dotyczące urody, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi koloryzacji brwi, Usługi 
kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi kształtowania brwi, Usługi przedłużania 
rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi pielęgnacji 
urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi podkręcania 
rzęs, Usługi nitkowania brwi.

(210) 535282 (220) 2021 10 15
(731) ŻELAZKO GRZEGORZ, Zagórze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Amadorro

(531) 25.12.25, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyro-
bami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ko-
smetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyro-
bami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
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z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, 41 Usługi rozrywkowe w postaci wystę-
pów zespołów muzycznych.

(210) 535283 (220) 2021 10 15
(731) KURZEJA OSKAR STREFA KAWY, Nowy Dwór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA KAWY

(531) 26.05.16, 26.13.25, 27.05.09
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa 
rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, Kawa w formie 
parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, Kawałeczki cze-
kolady do deserów, Kawałki ciast, Mrożona kawa, Torebki 
z kawą, Czekoladowa kawa, Filtry w postaci toreb papie-
rowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na ba-
zie kawy, Kapsułki z kawą, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą.

(210) 535284 (220) 2021 10 15
(731) KURZEJA OSKAR STREFA KAWY, Nowy Dwór
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STREFA KAWY

(531) 26.05.02, 26.05.16, 26.13.25, 27.05.09
(510), (511) 30 Czekoladowa kawa, Filtry w postaci toreb 
papierowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje 
na bazie kawy, Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowa-
na, Kawa bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa 
niepalona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, 
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], 
Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, 
Kawałeczki czekolady do deserów, Mrożona kawa, Toreb-
ki z kawą, Kawałki ciast, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą.

(210) 535291 (220) 2021 10 16
(731) PĘDZIWIATR MATEUSZ LIGHT UP POLSKA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LIGHT UP

(531) 26.05.18, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 11 Lampy LED.

(210) 535293 (220) 2021 10 17
(731) WRÓBLEWSKA BARBARA PSIEHAWIORYŚCI, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) psiehawioryści
(510), (511) 41 Tresura zwierząt, Szkolenie w obchodzeniu 
się z psami.

(210) 535295 (220) 2021 10 17
(731) OŁDAKOWSKA ANNA CHUDOTWÓRCA, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chudo twórca

(531) 02.07.02, 02.07.16, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Trening rozwoju osobistego, Treningi zdro-
wotne i treningi fitness, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych treningu fitness za pomocą portalu on-line, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu treningowego, Udzielanie infor-
macji związanych z treningiem fizycznym za pośrednic-
twem strony internetowej on-line, Usługi siłowni związane 
z treningiem siłowym, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi treningowe siłowe i popra-
wiające kondycję, Usługi w zakresie treningu fizycznego, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 44 Profesjo-
nalne doradztwo związane z dietą, Usługi doradcze związa-
ne z dietą.

(210) 535302 (220) 2021 10 18
(731) GÓRSZCZAK EWA, Głogoczów
(540) (znak słowny)
(540) MANIURA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z preparatami i artykułami higienicznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z preparatami i artykułami higie-
nicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z środ-
kami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z środkami toaletowymi.

(210) 535306 (220) 2021 10 18
(731) CORPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
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(540) (znak słowny)
(540) CORPHARM
(510), (511) 5 Pastylki do ssania na gardło, Pastylki na kaszel, 
Ziołowo miodowe pastylki do ssania na gardło, Białkowe su-
plementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Odżyw-
cze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy 
dietetyczne i odżywcze, Suplementy dietetyczne koenzymu 
Q10, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające su-
plementy, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, 
Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety do celów 
weterynaryjnych, Suplementy diety do użytku dietetyczne-
go, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplemen-
ty diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety skła-
dające się z witamin, Suplementy diety z białkiem sojowym, 
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy 
odżywcze w płynie, Suplementy ziołowe, Suplementy zioło-
we w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy żyw-
nościowe w postaci proszku, Suplementy mineralne do żyw-
ności, Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy 
diety w płynie, 30 Nielecznicze pastylki odświeżające do ust, 
Pastylki cukiernicze do pieczenia, Pastylki [inne niż do celów 
medycznych], Pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne 
niż do celów leczniczych, Pastylki nielecznicze, Pastylki [wy-
roby cukiernicze], Cukierki bez cukru, Cukierki, Cukierki, bato-
ny i guma do żucia, Cukierki do żucia, Cukierki czekoladowe, 
Cukierki inne niż do celów medycznych, Cukierki do żucia 
na bazie żelatyny, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bez-
cukrowe, Cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], 
Cukierki miętowe (Nielecznicze -), Cukierki (Nielecznicze 
-), Cukierki (Nielecznicze -) z alkoholem, Cukierki wykona-
ne ręcznie, Cukierki z kakao, Miętowe (Cukierki -), Pomadki  
[cukierki], Słodycze [cukierki], Miodowe cukierki (nie do ce-
lów medycznych), Karmelki [cukierki], Cukierki z karmelem, 
Cukierki z mięty pieprzowej, Cukierki z żeń-szenia.

(210) 535311 (220) 2021 10 15
(731) SAMARZEWSKA-WALCZAK JOANNA PPHU SAMAR, 

Puszczykowo
(540) (znak słowny)
(540) NAUCZALNIA.COM
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Dubbing, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organi-
zowanie balów, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sporządzanie napi-
sów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi parków 
rozrywki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
rozrywkowe, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 

symulatorów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz-
rywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(210) 535312 (220) 2021 10 18
(731) TWOREK MATEUSZ, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUBES sleepwear

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Poduszki, Poduszki dziecięce, Zagłówki - po-
duszki dla niemowląt [podpórki], Poduszki zapobiegające 
zsuwaniu się dla niemowląt, Poduszki utrzymujące pozycję 
głowy dla niemowląt, 24 Pościel, Kocyki dziecięce, Kocyki dla 
niemowląt [rożki], Bielizna pościelowa dla niemowląt, Pościel 
dziecięca, 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież do spania, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie 
piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z trykotu], 
Kimona, Kimona japońskie, Długie kimona (nagagi), Skarpety 
do spania, Koszule do spania, Maski na oczy do spania, Su-
kienki damskie, Bluzy dresowe, Spodnie dresowe, Koszulki 
z krótkim rękawem, Koszule nocne, Damskie koszule nocne.

(210) 535318 (220) 2021 10 15
(731) SAMARZEWSKA-WALCZAK JOANNA PPHU SAMAR, 

Puszczykowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAUCZALNIA Szkoła Języków Obcych

(531) 02.09.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe, Dubbing, Informacja 
o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [poka-
zy], Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Orga-
nizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie 
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Sporządzanie napi-
sów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Tłumaczenia, 
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Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi parków 
rozrywki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi 
rozrywkowe, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [roz-
rywka], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych.

(210) 535319 (220) 2021 10 15
(731) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Rozruszniki nożne do motocykli, filtry po-
wietrza do silników motocyklowych, układy wydecho-
we do pojazdów, zawory paliwowe, części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, 12 Motocykle, 
elektryczne motocykle, nóżki motocyklowe, podnóżki 
motocyklowe, kierownice [części motocykli], amortyza-
tory do motocykli, siodełka do motocykli, stojaki na mo-
tocykle, koła do motocykli, wahacze do motocykli, ramy 
do motocykli, silniki do motocykli, łańcuchy do motocy-
kli, błotniki do motocykli, bagażniki dla motocykli, korby 
do motocykli, przyczepy motocyklowe boczne, oprawy 
reflektorów [części motocykli], przewody sprzęgła [czę-
ści motocykli], wirniki hamulca [części motocykli], amor-
tyzatory kierownice [części motocykli], pedały hamulca 
[części motocykli], przekładki przednie [części motocykli], 
uchwyty kierownicy [części motocykli], manetki obroto-
we do motocykli, linki hamulcowe [części motocykli], ra-
miona kół do motocykli, widełki przednie do motocykli, 
wolne kola do motocykli, pompy powietrza do motocykli, 
obręcze kół do motocykli, części konstrukcyjne do moto-
cykli, tarcze hamulcowe do motocykli, koła łańcuchowe 
do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, zaciski ha-
mulca tarczowego [części motocykli], dźwignie kontrol-
ne kierownicy [części motocykli], osłony przeciwpyłowe 
amortyzatora [części motocykli], dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze do motocykli, koła zębate do napędów mo-
tocyklowych, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, 
piasty do kół w pojazdach (motocykle), przednie panele 
deski rozdzielczej [części motocykli], dźwignie zmiany 
biegów [części motocykli], podpórki do pojazdów jedno-
śladowych, szprychy kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, korki do zbior-
ników paliwa do pojazdów lądowych, silniki elektryczne 
do pojazdów lądowych, torby na motocykl, sakwy bocz-
ne motocyklowe, dopasowane pokrowce na motocykle, 
pokrowce na siodełka motocyklowe, torby na bagażniki 
motocyklowe, przewody paliwowe do pojazdów, 14 Bre-
loczki do kluczy, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 
25 Czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem, 
bluzki, kurtki bluzy, bluzy sportowe, chustki [apaszki].

(210) 535321 (220) 2021 10 15
(731) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FIS

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Rozruszniki nożne do motocykli, filtry po-
wietrza do silników motocyklowych, układy wydecho-
we do pojazdów, zawory paliwowe, części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, 12 Motocykle, 
elektryczne motocykle, nóżki motocyklowe, podnóżki 
motocyklowe, kierownice [części motocykli], amortyza-
tory do motocykli, siodełka do motocykli, stojaki na mo-
tocykle, koła do motocykli, wahacze do motocykli, ramy 
do motocykli, silniki do motocykli, łańcuchy do motocy-
kli, błotniki do motocykli, bagażniki dla motocykli, korby 
do motocykli, przyczepy motocyklowe boczne, oprawy 
reflektorów [części motocykli], przewody sprzęgła [czę-
ści motocykli], wirniki hamulca [części motocykli], amor-
tyzatory kierownice [części motocykli], pedały hamulca 
[części motocykli], przekładki przednie [części motocykli], 
uchwyty kierownicy [części motocykli], manetki obroto-
we do motocykli, linki hamulcowe [części motocykli], ra-
miona kół do motocykli, widełki przednie do motocykli, 
wolne kola do motocykli, pompy powietrza do motocykli, 
obręcze kół do motocykli, części konstrukcyjne do moto-
cykli, tarcze hamulcowe do motocykli, koła łańcuchowe 
do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, zaciski ha-
mulca tarczowego [części motocykli], dźwignie kontrol-
ne kierownicy [części motocykli], osłony przeciwpyłowe 
amortyzatora [części motocykli], dźwiękowe sygnały 
ostrzegawcze do motocykli, koła zębate do napędów mo-
tocyklowych, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, 
piasty do kół w pojazdach (motocykle), przednie panele 
deski rozdzielczej [części motocykli], dźwignie zmiany 
biegów [części motocykli], podpórki do pojazdów jedno-
śladowych, szprychy kół pojazdów, sprzęgła do pojazdów 
lądowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, korki do zbior-
ników paliwa do pojazdów lądowych, silniki elektrycz-
ne do pojazdów lądowych, torby na motocykl, sakwy 
boczne motocyklowe, dopasowane pokrowce na moto-
cykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, torby na ba-
gażniki motocyklowe, przewody paliwowe do pojazdów,  
14 Breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy (ozdoby lub bre-
loczki), 25 Czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim ręka-
wem, bluzki, kurtki, bluzy, bluzy sportowe, chustki [apaszki].

(210) 535324 (220) 2021 10 18
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowny)
(540) BEBE
(510), (511) 30 Herbatniki.

(210) 535326 (220) 2021 10 18
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowny)
(540) ASTERDAN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne do leczenia chorób 
dróg oddechowych, Suplementy diety, Leki dla ludzi, Leki 
przeciwhistaminowe, Niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
Opioidowe leki przeciwbólowe.
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(210) 535327 (220) 2021 10 18
(731) OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW 

MEDYCZNYCH POLMED, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOWE SYSTEM OCENY WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
45 Usługi prawne.

(210) 535329 (220) 2021 10 18
(731) KAMIŃSKI RADOSŁAW, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SG SaunaGarden

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drewnianymi saunami ogrodowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z drewnianymi saunami ogrodowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z saunami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z saunami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z drewnianymi baliami ogrodowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drewnianymi baliami 
ogrodowymi, 37 Budowa saun, Budowa drewnianych balii 
ogrodowych.

(210) 535332 (220) 2021 10 18
(731) KAMIŃSKI RADOSŁAW, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGH HC CONTRAST

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia fotograficzne, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z drewnianymi saunami ogrodowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drewnianymi sau-
nami ogrodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z saunami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z saunami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drewnianymi ba-
liami ogrodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z drewnianymi baliami ogrodowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z basenami kąpielowymi [zabawkami], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z basenami kąpielo-
wymi [zabawkami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z altanami [konstrukcjami niemetalowymi], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z altanami [konstrukcjami niemetalowy-
mi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grillami wę-
glowymi do celów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grillami węglowymi do celów domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi wiata-
mi do przechowywania, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z niemetalowymi wiatami do przechowywania, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami na place 
zabaw wykonanymi z drewna, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyrządami na place zabaw wykonanymi 
z drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z farbami 
dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z far-
bami dekoracyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami zabezpieczającymi przed czynnikami atmos-
ferycznymi [farby], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami zabezpieczającymi przed czynnikami atmos-
ferycznymi [farby], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami fotograficznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami fotograficznymi.

(210) 535334 (220) 2021 10 18
(731) PODOLYANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Kawiarnia.

(210) 535337 (220) 2021 10 18
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Re.kologia

(531) 24.15.02, 24.15.13, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Usługi recyklingowe, Upcykling w postaci 
recyklingu odpadów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne związane z recyklingiem i upcyklingiem odpadów 
i śmieci, 41 Edukacja, Szkolenia w zakresie programu recyklin-
gu mającego na celu recykling pustych butelek plastikowych.
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(210) 535355 (220) 2021 10 18
(731) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Halo
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie administracyjne ho-
telami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe 
dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trze-
cich], Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czyn-
ności biurowych], Dostarczanie informacji porównawczych 
w zakresie cen pokoi hotelowych, Zarządzanie działalnością 
hoteli, dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane z admi-
nistrowaniem i zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nierucho-
mością, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, 
Usługi w zakresie zakwaterowań, 37 Konserwacja nieru-
chomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomo-
ści mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych,  
39 Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizacja i rezer-
wacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarza-
nie żywności i napojów, 41 Doradztwo w zakresie planowa-
nia imprez specjalnych, Obsługa gości na imprezach rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, 43 Usłu-
gi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Usługi restauracji 
hotelowych, Rezerwacja miejsc w hotelach, Udostępnianie 
obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń 
na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, Hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 535359 (220) 2021 10 18
(731) RZĄSA ARKADIUSZ PODKARPACKIE CENTRUM 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCRM Podkarpackie Centrum Ratownictwa 

Medycznego

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04
(510), (511) 39 Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunko-
wych, pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Trans-
port karetkowy, Usługi transportu rannych, Usługi ratowni-
cze, Transport karetkami ratunkowymi, Usługi ratownictwa 
jednostek pływających, Ratownictwo osób [transport], Akcje 
ratunkowe, holowanie i ratownictwo, 41 Usługi edukacji me-
dycznej, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, 
Przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, 
Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Usługi szkoleniowe 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi edukacyjne 

dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Usługi 
edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, Usługi edukacyj-
ne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia, 44 Usługi 
medyczne, Usługi telemedyczne, Usługi pomocy medycz-
nej, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi badań medycz-
nych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usłu-
gi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Świadczenie usług 
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Świadczenie usług 
w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług medycz-
nych, świadczenie pomocy medycznej, Pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, Ochrona zdrowia.

(210) 535360 (220) 2021 10 18
(731) AKADEMIA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU  

FUN COLLEGE, Stargard Szczeciński
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fun college

(531) 27.05.01, 02.09.08
(510), (511) 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, 
Działalność sportowa kulturalna.

(210) 535365 (220) 2021 10 18
(731) CONTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CONTMAN DOCUMENT INTELLIGENCE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 16 Drukowane fol-
dery informacyjne, prospekty, broszury, artykuły biurowe, 
czcionki drukarskie, książki, fotografie, czasopisma [perio-
dyki], 35 Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Reklama, produkcja reklam, zarządzanie 
w działalności handlowej, badanie rynku, usługi agencji 
reklamowych, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, 42 Programowanie komputerów, projekto-
wanie systemów komputerowych, analizy systemów kom-
puterowych, doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, konwersja danych 
elektronicznych, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, usługi pomocy technicznej związane 
z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, udzie-
lanie porad technicznych związanych ze sprzętem i opro-
gramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów 
z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], 
hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, opracowywanie, aktu-
alizacja i konserwacja systemów oprogramowania kompute-
rowego i baz danych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, wynajmowanie [udostępnianie] 
zasobów serwerów sieci komputerowych, usługi w zakresie 
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ochrony antywirusowej komputerów, oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], instalacje oprogramowania komputerowego, 
konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie 
oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, testowanie materiałów.

(210) 535368 (220) 2021 10 18
(731) COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESLINE

(531) 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 Komputerowe stanowisko kasowe.

(210) 535370 (220) 2021 10 18
(731) MATEJA-RYBA MAGDALENA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Akwarelownik
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Akwarele, Albumy do wklejania, Szablony (artykuły 
piśmienne), Rysunki, Notatniki, Aktówki [artykuły biurowe], 
Artykuły biurowe [ z wyjątkiem mebli], Bloki [artykuły pa-
piernicze], Broszury, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki 
[materiały piśmienne], Formularze [blankiety, druki], Indek-
sy, skorowidze, Karton, Katalogi, Książeczki do kolorowania, 
Książki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Mate-
riały drukowane, Materiały piśmienne, Obrazy [malarstwo], 
oprawione lub nie, Okładki, obwoluty [artykuły papierni-
cze], Papier do malarstwa i kaligrafii, Papier, Zestawy rysun-
kowe [komplety kreślarskie], Zakładki do książek, Zeszyty 
do pisania lub rysowania, Wierszowniki [poligrafia], Torby 
papierowe, Sztalugi malarskie, 35 Reklama.

(210) 535606 (220) 2021 10 25
(731) KWIATKOWSKI PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SkinTestLab Laboratorium badawcze

(531) 19.03.01, 19.07.02, 19.07.10, 01.15.15, 27.05.01, 27.05.03, 
29.01.15

(510), (511) 42 Laboratoria badawcze.

(210) 535662 (220) 2021 10 25
(731) KOŁŁB-SIELECKA IZABELLA, KOŁŁB-SIELECKI 

GRZEGORZ LASTOWICZE.PL SPÓŁKA CYWILNA, 
Kielce

(540) (znak słowny)

(540) Lastowicze
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Promocja  
[reklama] podróży, 39 Agenci zajmujący się organizowaniem 
podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Do-
radztwo w zakresie planowania trasy podróży, Dostarczanie 
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Infor-
macje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -), Or-
ganizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie 
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie 
podróży, Planowanie podróży, Planowanie trasy podróży, Re-
zerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróż-
nych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc [podróż], 
Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, Transport 
bagażu podróżnego, 43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Usługi agencji podró-
ży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usłu-
gi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, 
Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania.

(210) 535664 (220) 2021 10 25
(731) KOŁŁB-SIELECKA IZABELLA, KOŁŁB-SIELECKI 

GRZEGORZ LASTOWICZE.PL SPÓŁKA CYWILNA, 
Kielce

(540) (znak słowny)
(540) Lastowiczka
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Promocja  
[reklama] podróży, 39 Agenci zajmujący się organizowaniem 
podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje usługowe 
do planowania podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Do-
radztwo w zakresie planowania trasy podróży, Dostarczanie 
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Infor-
macje dotyczące podróży (Usługi w zakresie zapewniania -), Or-
ganizacja i rezerwacja podróży, Organizowanie i rezerwowanie 
podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie 
podróży, Planowanie podróży, Planowanie trasy podróży, Re-
zerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc dla podróż-
nych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc [podróż], 
Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, Transport 
bagażu podróżnego, 43 Rezerwacja pokojów hotelowych dla 
podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, 
Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Usługi agencji podró-
ży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usłu-
gi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, 
Usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania.

(210) 535713 (220) 2021 10 26
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) COLOSTRUDERM
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, 
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy 
odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecz-
nicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy 
do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy 
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kre-
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my pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], 
Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające, 
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samo-
opalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosme-
tyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy kory-
gujące, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawilżające, 
Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawil-
żające po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], 
Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy 
ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące 
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy ko-
smetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kre-
my kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy 
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, 
Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Nieleczni-
czy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowni-
ków zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, 
Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy 
do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy 
do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak, 
Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Za-
pachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy do pielę-
gnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologicz-
ne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające 
w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycz-
nych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów me-
dycznych, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku 
medycznego, Kremy wybielające do skóry, Kremy do utrwa-
lania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem do skórek 
wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kre-
my do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do reduk-
cji cellulitu, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [ko-
smetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące 
plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, 
Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy na dzień, 
Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozja-
śniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod 
prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy 
do demakijażu, Kremy do usuwania owłosienia, Kremy 
do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nie-
leczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparze-
nia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słoń-
cem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia, Maseczki do cia-
ła w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel po go-
leniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, 
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania wło-
sów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, 
Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli 
i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające 
starzenie, Żele do opalania, Żele do golenia, Żele pod prysz-
nic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele do ciała, Żele do twa-
rzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele do twarzy, Żele 
po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli, Żele 
do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Że-
lowe maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycz-
nych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod 
prysznic, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nie-
lecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk 
nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy 
do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze balsa-
my do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy 

do ciała, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumo-
wane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do wło-
sów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prosto-
wania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy 
do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy samoopalające [ko-
smetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfumo-
wane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji 
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające bal-
samy do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, 
Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chus-
teczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręcz-
niki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, 
Emulsja opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosme-
tyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Ko-
smetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, 
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Ko-
smetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji uro-
dy, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszko-
wanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmety-
ki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Ko-
smetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierają-
ce pantenol, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwęża-
jące pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśnia-
nia skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [kosmetyki], Pe-
elingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki 
do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 
Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmety-
ki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosme-
tyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty 
do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające 
[kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty 
powlekające usta [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [ko-
smetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki 
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starze-
niu się do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [ko-
smetyki], inne niż do celów medycznych, Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Dezodoranty do stóp [aero-
zole], Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Produk-
ty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, 
Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych 
ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania 
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące 
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty 
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Płyny do płukania jamy 
ustnej, nie do użytku medycznego, 5 Kremy nawilżające 
[preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy ochronne, 
Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów medycz-
nych, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Leczni-
cze kremy do ciała, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], 
Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy 
lecznicze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji 
skóry, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele 
do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu, leczni-
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czy, Nawilżający balsam do ciała [farmaceutyczny], Farma-
ceutyczne balsamy do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsa-
my do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, 
Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze, 
Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych, 
Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptycz-
ne, Maści przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści 
o właściwościach leczniczych, Maści do celów farmaceutycz-
nych, Maści do leczenia wysypki pieluszkowej, Ziołowe ma-
ści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Kremy do trą-
dziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne, 
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze 
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni 
słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze 
kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki, 
Kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, Żele anty-
bakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku dermatolo-
gicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku me-
dycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substan-

cje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, 
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy 
do użytku medycznego, Balsamy do celów farmaceutycz-
nych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Aerozo-
le chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antysep-
tyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych po-
wierzchniach, Medyczne kremy terapeutyczne, Medyczne 
opatrunki do ran, Preparaty zawierające pantenol do użytku 
medycznego, Preparaty medyczne, Spraye do jamy ustnej 
do użytku medycznego, Środki nawilżające do użytku me-
dycznego, Suplementy diety do użytku medycznego.

(210) 535722 (220) 2021 10 27
(731) MAŁKIEWICZ MARIUSZ PRODUKCJA SERÓW 

MARIUSZ MAŁKIEWICZ-DZIEDZIC, Drygulec
(540) (znak słowny)
(540) Ser Sandomierski Zawisza Czarny
(510), (511) 29 Sery dojrzewające.



Numery zgłoszeń

1 2

Klasa 
towarów

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1

1 526518, 532927, 533120, 533121, 533128, 533196, 534351, 534882, 535139

2 532598, 533789

3 526518, 529081, 534144, 534399, 535155, 535233, 535272, 535273, 535713

4 526168, 526518, 533182, 535272

5 518516, 521546, 529081, 529429, 532563, 532951, 533289, 534133, 534136, 534339, 534355, 534768, 534906, 
535155, 535263, 535306, 535326, 535713

6 532705, 533288, 533291, 534492, 534523, 535047, 535048, 535049

7 515505, 533182, 534393, 534492, 535319, 535321

8 534393, 534492

9 518408, 518409, 518410, 528600, 529285, 531616, 532582, 532679, 532724, 532944, 532945, 533125, 533182, 
533310, 533759, 533761, 533767, 534197, 534291, 534523, 534552, 535150, 535158, 535159, 535175, 535207, 
535222, 535244, 535253, 535332, 535365, 535368

10 534133, 534136, 534393, 535155

11 526168, 534393, 534492, 535291

12 515505, 533182, 533310, 534492, 535319, 535321

14 534523, 535173, 535319, 535321

16 527246, 529808, 529813, 532582, 532724, 532944, 532945, 533759, 533761, 533767, 534291, 534506, 534523, 
534524, 534793, 535365, 535370

17 534492

18 532679, 534495, 534523, 535158

19 530855, 532894, 533789

20 533633, 534393, 534492, 535168, 535182, 535312

21 533142, 534393, 534492, 534506

22 526246, 534393

24 534393, 535312

25 526246, 530737, 531988, 532034, 532679, 533289, 533556, 534133, 534136, 534160, 534291, 534399, 534495, 
534506, 534523, 534542, 534790, 535043, 535151, 535156, 535243, 535312, 535319, 535321

26 535043

28 533289, 535043, 535218, 535243

29 501030, 525392, 527575, 532555, 533885, 534591, 534841, 534844, 534845, 534846, 534852, 534854, 534856, 
534857, 534861, 535261, 535722

30 501030, 532555, 533289, 533885, 533900, 533917, 534161, 534905, 535153, 535283, 535284, 535306, 535324

31 501030, 535207

32 533289, 533917, 534195, 534506, 534894, 534895, 535142, 535263

33 490601, 524302, 533142, 533289, 534225

34 533266

35 518408, 518409, 518410, 518516, 526645, 527246, 529808, 529813, 530737, 530855, 532034, 532106, 532582, 
532598, 532670, 532679, 532724, 532927, 532944, 532945, 533125, 533142, 533182, 533186, 533259, 533289, 
533310, 533472, 533759, 533761, 533767, 534197, 534210, 534289, 534290, 534291, 534393, 534457, 534523, 
534541, 534827, 534841, 534844, 534845, 534846, 534847, 534852, 534854, 534856, 534857, 534861, 534864, 
534891, 534905, 535027, 535061, 535139, 535145, 535175, 535182, 535207, 535213, 535218, 535221, 535222, 
535226, 535243, 535251, 535282, 535283, 535284, 535302, 535327, 535329, 535332, 535355, 535365, 535370, 
535662, 535664
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1 22

36 528600, 530855, 532944, 532945, 533182, 533199, 533472, 533734, 534394, 534488, 534523, 534827, 534864, 
535145, 535208, 535213, 535251, 535355

37 518408, 518409, 518410, 526168, 527690, 530749, 530855, 532705, 533182, 533310, 533734, 534541, 534552, 
534864, 535033, 535150, 535182, 535213, 535329, 535355

38 518408, 518409, 518410, 528600, 531615, 531619, 532944, 532945, 533289, 533759, 533761, 533767, 534197, 
535150, 535207, 535251

39 518408, 518409, 518410, 528600, 532106, 532944, 532945, 533182, 534394, 534523, 534541, 534552, 534841, 
534844, 534845, 534846, 534852, 534854, 534856, 534857, 534861, 534864, 534891, 535023, 535182, 535226, 
535355, 535359, 535662, 535664

40 526168, 533182, 534356, 534524, 534864, 535047, 535048, 535049, 535337, 535355

41 518408, 518409, 518410, 527246, 528600, 529808, 529813, 530737, 530746, 532092, 532451, 532452, 532582, 
532679, 532724, 532927, 532944, 532945, 533008, 533142, 533182, 533289, 533310, 533472, 533759, 533761, 
533767, 533887, 534523, 534815, 535042, 535175, 535192, 535220, 535244, 535250, 535258, 535266, 535268, 
535274, 535282, 535293, 535295, 535311, 535318, 535337, 535355, 535359, 535360

42 524116, 527686, 527687, 527690, 528600, 529808, 529813, 531616, 532724, 532944, 532945, 533125, 533182, 
533310, 533759, 533761, 533767, 533887, 534197, 534524, 534825, 534864, 535047, 535048, 535049, 535145, 
535150, 535168, 535182, 535213, 535222, 535253, 535365, 535606

43 531672, 532092, 532555, 532670, 533142, 533289, 533734, 533917, 534446, 534864, 534891, 534905, 535165, 
535167, 535258, 535334, 535355, 535662, 535664

44 527246, 530123, 531668, 532092, 532582, 533289, 533548, 534399, 534815, 534864, 534905, 535165, 535167, 
535170, 535220, 535258, 535263, 535266, 535268, 535274, 535295, 535359

45 527686, 527687, 527690, 532724, 532944, 532945, 533759, 533761, 533767, 533791, 534825, 535042, 535327
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

3 Dream You dream, we print 534356

4M 527690

60 534160

7 TVN 533759

7 TVN 533761

7 TVN 533767

7MORE7 77 530737

ABAStroke 524116

ADAMSKI 535168

Akwarelownik 535370

ALIS GAMES 535218

ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI 533472

Amadorro 535282

Ameko 532034

ANGELOVE 535233

ANSTORE 535173

APARTAMENTY GLAMOUR 533734

ASTERDAN 535326

AUTOLIKE 534541

BAŁTYCKA OSTOJA 531672

BEBE 535324

BEON 535158

beone 528600

Bored Wolves 535250

BORENAR 532563

Brand toBrand. 534457

BROK 534195

Browar Bałtycki 534894

Browar Bałtyk 534895

BROWAR RYBNIK SA 534506

BYDGOSZCZ 518408

BYDGOSZCZ 518409

BYDGOSZCZ 518410

C CONTMAN DOCUMENT INTELLIGENCE 535365

CANIS e CATUS 527246

CCHOME Comfy & Clever Home 534393

CEDROB Kąski piwosza 534857

CEDROB Kotlety z prażoną cebulką 534856

CEDROB PASZTET CIECHANOWSKI  
dobrze upieczony JAKOŚĆ CEDROB UZNANY  
SMAK POLSKIEGO KURCZAKA 534852

CHILLWAGON 532679

CHRUPERSY 534591

chudo twórca 535295

COLOSTRUDERM 535713

COMPLEXSAD 534394

CORPHARM 535306

COŚ SŁODKIEGO 533917

CTW 535145

CZOSNEK HARNAŚ 501030

D TDJ 534864

DBAMTOMAM 534290

Deal&Done 534197

Dolina Rolnicza 4.0 529813

Dolina Rolnicza 529808

Dr Vitaldo 534355

DREAM COLLECTIVE 534399

DTM 534289

Duda Filet złocisty delikatny z dodatkiem  
surowców wieprzowych soczyste mięso  
z kurczaka Z Zainspirowani Smakiem 534844

Duda Nasze polskie! BEZ DODATKU:  
fosforanów SZYNKA Z CZARNUSZKĄ 100 g  
produktu wyprodukowano ze 105 g szynki  
wieprzowej Wyprodukowano w Polsce  
z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE. 534846

Duda Nasze polskie! SCHAB KLASYCZNY 85%  
mięsa wieprzowego TAK KULTOWE NASZE  
POLSKIE Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z UE. 534854

Duda Nasze polskie! SZYNKA DOSKONAŁA  
W SMAKU BEZ DODATKU fosforanów  
glutaminianu monosodowego 93% szynki  
wieprzowej Wyprodukowano w Polsce  
z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE. 534861

Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE  
POLSKIE SZYNKA BEZ DODATKU FOSFORANÓW  
103 g mięsa wieprzowego na 100 g produktu  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
wieprzowego pochodzącego z UE. 534845

Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE  
POLSKIE SZYNKA KLASYCZNA 85% mięsa  
wieprzowego Wyprodukowano w Polsce  
z mięsa wieprzowego pochodzącego z UE. 534841

DZIAŁKOLAND.PL 534488

edberly 533008

elleve 533556

eprosument HOME 526168

ESLINE 535368

f BORforte 533128

f KUKURYDZAforte 533120

f ZBOŻAforte 533121

Falcon 533288

FARLAK 532598
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FeMBA 535192

FIS 535319

FIS 535321

Flying cow MLECZNA CHMURKA 534161

FOSFORLU KIDS 531988

Fox 535150

fun college 535360

GBS DOBRZE JEST! 533289

Global PARCEL24 535023

GNIAZDO 535334

GOTTEN BERG 515505

GRUDZIĄDZ miasto otwarte 534523

hagi baby 535273

hagi 535272

Halo 535355

HAU GOOD 535207

herbiNanoJet 529081

HIGH HC CONTRAST 535332

Hopki.pl zabawa to podstawa 535243

Hornet 533291

I ImageEndo 535170

IGLESSY 535155

INGRID COSMETICS 534144

inkontynencja.eu 534133

INKRYT 534542

INNY ROSLINNY 532555

iSOK! 535142

iSS Holding 527686

JPIP BIURO INŻYNIERII POŻAROWEJ  
J.P.PROJEKT - BIP Sp. z o.o. 534825

just GYM 530746

KEMSIN 526518

KLEIB ARCTIC WHITE 533789

KOSMETOLOGIKA 532582

KTW. LEGAL 533791

Kurczaki Na Wypasie 532670

Larget 532705

Lastowicze 535662

Lastowiczka 535664

LEM PRIZE 534291

LF WOMEN Fashion 534790

Liga Mistrzów Plonowania 532927

LIGHT UP 535291

LIGUNIN Meno Comfort 534339

LKG 535151

LKG 535156

Longevity 534906

LP-Drogomistrz 535253

ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA 534225

MAKE IT HAPPEN 533266

MAKOŚ DOMY Z BALI 532894

Maloves 535165

MANIURA 535302

MARCO 534495

MAXIOCEL 521546

MEGACUT 534492

MEGSTYL 533633

mi AMICAKE 535153

MiŚOT 531615

MM manufaktura 526645

MONITORING WIZYJNY.COM 527687

MUZAIC 535175

My Stay 533125

N NOWAKOWSKA FOTOGRAFIA 533887

N-20 NIERUCHOMOŚCI 533199

NAUCZALNIA Szkoła Języków Obcych 535318

NAUCZALNIA.COM 535311

NITRO SPEED 39 533196

NUBES sleepwear 535312

OH MY PUG 526246

Opatrunek SKLEP MEDYCZNY 534136

Park Residence APARTAMENTY by Nosalowy 535258

PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI  
BIOBANKOWANIE 532724

PCRM Podkarpackie Centrum  
Ratownictwa Medycznego 535359

PGE Prowadzimy w zielonej zmianie 533182

Poczta Polska DYSTRYBUCJA 532944

Poczta Polska DYSTRYBUCJA 532945

POLANQA 535027

POLANQA 535061

POSKŁADANI 534524

POWERAID 535159

Premium Flexi Food 533885

Probiotica 534768

Provenis 534827

PROZDROWIE CENTRUM  
ORTOPEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE 531668

Przyjazne CukierNIE 533900

PRZYSTANEK ZDROWIE 535221

PS FINANSE 535208

psiehawioryści 535293

PUBLIKON 531616

QURE PAULITY 533259

Re.kologia 535337

Recycling is just the beginning 534793

Regresing Zbigniew Ulatowski 535220

Rok PRZEBUDZENIA 532451

ROK PRZEBUDZENIA 532452

Rokochem 534351

safepass 529285

SASH LASH & BROW 535274

SASH Lash&Brow 535268
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SASH 535266

SEOmotive Twój sukces. Nasz sukces. 534210

Ser Sandomierski Zawisza Czarny 535722

SG SaunaGarden 535329

siedem miliardów uśmiechów,  
a Twój jest moim ulubionym. 534446

SIRIO 535182

SkinTestLab Laboratorium badawcze 535606

SKINU HOME SPA 530123

SKŁODOWSCY 535261

snapki 535043

SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE  
PREMIUM 100 g PRODUKTU UZYSKANO  
ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA  
BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW  
PRODUKT BEZGLUTENOWY 525392

Solgarden 535033

SOUVLAKI GREEK TAVERNA 534891

SOWE SYSTEM OCENY WYDARZEŃ  
EDUKACYJNYCH 535327

SP SmakPiwa.pl 534847

STACJA GROCHÓW OSIEDLE 530855

STACJA NARAMOWICE 535213

STREFA KAWY 535283

STREFA KAWY 535284

Strusinianka 1845 534905

SUNRISE OF NORTH MACEDONIA 524302

SzamkaiSztanga 532092

sztuka CHIRURGII 534815

Thoni - Process 535049

Thoni-Hybrid-Shell-Mould Process 535048

THYSMO - Process 535047

TRYPTOMIGREN 518516

TYXON 530749

UROBIOX 532951

UROSTONEX SUPLEMENT DIETY 529429

UZDROWISKO Szczawno-Jedlina S.A. 535263

Velaves 535167

VINACOMIN 534882

WE CAMPEON 533310

WEG 535226

WEKOWNIA BAWEŁNIANE WEKI  
RZEMIEŚLNICZE 527575

wgn kredyty 535251

WYCINKI.PL 533548

WYSOCZAŃSKI TRANSPORT - LOGISTYKA 532106

Zabiegane.com 533186

ZAP 534552

ZBAWCY WIN 533142

ZDROWO I ŚWIADOMIE 535244

ŻyznaGleba 535139



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.

795164 Astro (2021 09 24)
CFE: 26.04.03, 27.05.24 29

1012696 Dia-Tab (2021 07 08) 3, 5, 31
1458961 Capilosan (2021 09 17)

CFE: 27.05.01 3, 5
1493738 HIBERG (2021 08 02)

CFE: 06.01.02, 27.05.01 7, 9, 11
1520009 visam (2021 08 16)

CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12 11, 35, 37,
1546096 FIFFO (2021 09 14)

CFE: 26.04.18, 27.05.01 14, 18, 24, 25, 35
1562545 VOVK (2021 09 22)

CFE: 27.05.01 25, 35
1619888 OO Dental (2021 08 24)

CFE: 27.05.01 10
1619890 (2021 08 17)

CFE: 28.03.00 29
1619893 VICTORIA MOTORRAD 

(2021 08 24)
12

1619896 WELT CYCLE (2021 08 04)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 12

1619899 (2021 07 30)
CFE: 28.05.00 32

1619903 La isla Bonita (2021 08 30) 3
1620001 PIONEERAIR (2021 08 09)

CFE: 27.05.17 7
1620009 SPSMESH (2021 08 04)

CFE: 27.05.01 24
1620044 tederic (2021 05 20)

CFE: 27.05.01 7
1620046 USAMS (2021 05 07)

CFE: 27.05.01 12
1620061 gj (2021 06 22, 2021 04 28)

CFE: 27.05.01 25, 35
1620281 (2021 08 17)

CFE: 26.15.25 17
1620401 RAPID ACOUSTIC PULSE 

(2021 09 14, 2021 03 16)
10, 44

1620449 (2021 09 02, 2021 09 02)
CFE: 01.13.01, 05.03.13, 29.01.14 5

1620561 Agones (2021 05 28, 2020 12 08) 35, 39, 41
1620589 DKP (2021 06 10)

CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12 35, 37
1620655 INNOVATION FOR EVERYONE 

(2021 06 17)
9, 35

1620657 O.M.S. Collection (2020 10 13)
CFE: 24.17.02, 27.05.02, 29.01.12 8, 11, 21

1620687 O olivetti  
(2021 05 10, 2021 04 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 20

1620688 O (2021 05 10, 2021 04 13)
CFE: 26.11.01, 27.05.17, 29.01.12 9, 11, 20

1620689 O olivetti (2021 05 10, 2021 04 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 20

1620701 AMSTER LIFE (2021 03 24, 2021 03 15) 34
1620735 framily (2021 05 11) 9, 16, 38, 41
1620741 POLYCAB (2021 04 15)

CFE: 24.17.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12 9
1620813 aaruy (2021 07 12, 2021 06 17)

CFE: 27.05.01 10
1620819 BIGHILL (2021 06 22)

CFE: 27.05.01 3, 5, 35
1620854 Aolbea (2021 07 29, 2021 06 23)

CFE: 27.05.01 21
1620959 iNSÓLiTO (2021 08 06)

CFE: 27.01.12, 27.05.01 29
1620964 SHEPHERD (2021 08 24, 2021 02 24) 33
1621051 ZAPIER (2021 06 02, 2020 12 02) 9, 42
1621113 KWAI (2021 07 30, 2021 05 27) 9, 35, 36, 38, 

41, 42, 45
1621173 DELAFRUIT (2021 07 12, 2021 07 09) 32
1621202 Favorit (2021 09 06) 30
1621259 TiSO LET’S MAKE LIFE SAFER! (2021 07 19)

CFE: 01.05.01, 21.03.01, 26.01.01, 
26.15.01, 27.05.11

6

1621290 MYCASUAL (2021 08 20)
CFE: 27.05.01 18, 20, 22

1621297 (2021 08 24)
CFE: 02.09.10, 26.01.01 10

1621345 BOCCHI IL BAGNO PER TUTTI (2020 12 31)
CFE: 27.05.10 11, 20, 35

1621425 Olivetti (2021 05 10, 2021 04 13)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9, 11, 20

1621468 (2021 05 14)
CFE: 28.05.00 9, 16, 35, 38, 41, 42

1621469 GETCOURSE (2021 05 14)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 35, 38, 41, 42

1621516 QUANTICON (2021 05 20, 2020 11 24)
CFE: 03.04.11, 26.01.15, 26.11.09, 
27.01.05, 27.05.01

19, 42
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1621530 Z ZIRAX (2021 06 23, 2021 03 25)
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12 1

1621570 PUERTE VODKA ORIGINAL Premium Edition 
(2021 07 26, 2021 03 18)
CFE: 26.01.04, 26.04.04, 27.01.01, 
27.05.01, 29.01.14

33

1621675 Inshot (2021 08 30) 9
1621680 (2021 09 02)

CFE: 26.01.01 12
1621796 ARNOLD & SON LONGITUDE  

(2021 08 16, 2021 07 13)
CFE: 24.17.25, 27.05.10 14



Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów

1  1621530 

3  1012696, 1458961, 1619903, 1620819 

5  1012696, 1458961, 1620449, 1620819 

6  1621259 

7  1493738, 1620001, 1620044 

8  1620657 

9  1493738, 1620655, 1620687, 1620688, 1620689, 1620735, 1620741,
 1621051, 1621113, 1621425, 1621468, 1621675 

10  1619888, 1620401, 1620813, 1621297 

11  1493738, 1520009, 1620657, 1620687, 1620688, 1620689, 1621345,
 1621425 

12  1619893, 1619896, 1620046, 1621680 

14  1546096, 1621796 

16  1620735, 1621468 

17  1620281 

18  1546096, 1621290 

19  1621516 

20  1620687, 1620688, 1620689, 1621290, 1621345, 1621425 

21  1620657, 1620854 

22  1621290 

24  1546096, 1620009 

25  1546096, 1562545, 1620061 

29  795164, 1619890, 1620959 

30  1621202 

31  1012696 

32  1619899, 1621173 

33  1620964, 1621570 

34  1620701 

35  1520009, 1546096, 1562545, 1620061, 1620561, 1620589, 1620655,
 1620819, 1621113, 1621345, 1621468, 1621469 

36  1621113 

37  1520009, 1620589 

38  1620735, 1621113, 1621468, 1621469 

39  1620561 

41  1620561, 1620735, 1621113, 1621468, 1621469 

42  1621051, 1621113, 1621468, 1621469, 1621516 

44  1620401 

45  1621113



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.

523807 SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 22 35, 41, 44

526697 MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 03 35, 38, 41

525837 Nordnet Bank AB
2021 08 17 36

528110 MEDIA POINT GROUP SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 16 35, 38, 41

528758 Comité International Olympique
2021 09 21 36

519524 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 09 29 6, 9, 20, 35, 36, 39

528694 JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 10 19 32, 35

531630 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
2021 10 22 34

530344 HRYNKIEWICZ-STRUSS JACEK
2021 10 22 9

528179 EUROMEDIA T.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 25 9, 16, 25, 28, 35, 38, 

41, 42
528180 EUROMEDIA T.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 25 9, 16, 25, 28, 35, 38, 

41, 42
528377 Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH

2021 10 26 28, 35
530845 Burlington Fashion GmbH

2021 10 26 25, 35
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