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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 22 listopada 2021 r. Nr ZT47

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) 506595 (220) 2019 11 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) BLACK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne.

(210) 517701 (220) 2020 08 31
(731) MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Miszewko

(540) (znak słowny)
(540) marba-sport
(510), (511) 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów, akce-
soria do pływania, amunicja do broni paintballowej [artykuły 
sportowe], amunicja do pistoletów do paintballa, antenki 
do siatek do gry w siatkówkę, aparatura do łucznictwa, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, artykuły i sprzęt sportowy, 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, baseny do zabawy, baseny 
kąpielowe [zabawki], bazy baseballowe, bazy do softballu, 
bandy do stołów bilardowych [sprzęt do gry], bandy na stoły 
będące częściami stołów bilardowych, bandy na stoły będą-
ce częściami stołów do snookera, bazy domowe do gry 
w softball, bazy miotaczy [baseball], beczki do rzutek, bilar-
dowe kije, bilardowe końcówki do kijów, bile ponumerowa-
ne do gry w bilard, blanki do wędek, bloczki do jogi, bloki 
startowe [artykuły sportowe], bloki startowe [do sportów 
na bieżni], bloki startowe na zawody sportowe, bloki starto-
we [sprzęt pływacki], bobsleje, bodyboard, bokserskie worki 
treningowe, bramki do gry w bandy, bramki do piłki nożnej, 
bramki do unihokeja, bramki hokejowe, błoto do wcierania 
w piłki, do gry w baseball i softball, błystki obrotowe [przynę-
ty wędkarskie], brodziki [płytkie baseny], broń do szermierki, 
broń harpunowa [artykuły sportowe], broń ninja do zabawy, 
broń paintballowa [artykuły sportowe], broń strzelecka za-
bawkowa, bumerangi, buty łyżwiarskie z przymocowanymi 
łyżwami, celowniki do łuku, inne niż teleskopowe, chińskie 
lotki [jianzi], chusty do jogi, cięciwy do łuków, ciężarki do wę-
dek, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, ciężarki z wol-
framu do wędkarstwa, czujniki brania [sprzęt wędkarski], 
dart, deseczka z otworami do gry w cribbage, deski do body-
surfingu, deski do paddieboardingu, deski do pływania, de-
ski do pływania do celów rekreacyjnych, deski do pływania 
z latawcem [kiteboard], deski do sportu wodnego skimbo-
ard, deski do uprawiania sportów wodnych, deski do wake-
boardingu, deski do wakeskate, deski kneeboardowe, deski 
surfingowe, deski surfingowe z żaglem, deski typu bodybo-
ard, deski windsurfingowe, deski z kołami z oponami do mo-
untainboardingu, deskorolki, dmuchane baseny kąpielowe 
do celów rekreacyjnych, dmuchane tuby do dopingowania, 
dołki do puttowania [golf], dopasowane pokrowce do rakiet 
do gry w racquetball, dopasowane pokrowce na deski typu 
bodyboard, dopasowane pokrowce na główki kijów golfo-

wych, dopasowane pokrowce na kije golfowe, dopasowane 
pokrowce na kije narciarskie, dopasowane pokrowce na kije 
golfowe typu putter, dopasowane pokrowce na narty, dopa-
sowane pokrowce na rakiety tenisowe, dopasowane po-
krowce na rakiety do badmintona, dopasowane pokrowce 
na rakiety do squasha, dopasowane pokrowce na sprzęt 
sportowy, dopasowane pokrowce na torby do golfa, drążki 
do ćwiczeń, drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, drążki 
pogo, drążki do podciągania na drzwi, dyski do rzucania, dys-
ki latające, dyski sportowe, elektroniczne wskaźniki brania 
do użytku w wędkarstwie, etui na kije baseballowe, ergome-
try wioślarskie, etui na rzutki do gry w darta, etykiety na torby 
golfowe, futerały na kije bilardowe, futerały na narty, futerały 
do kijów bilardowych, florety do szermierki, florety [szermier-
cze florety], futerały na wędki, futerały przystosowane do no-
szenia artykułów sportowych, gimnastyczne drążki poziome, 
główki kijów golfowych, golfowe kije, groty do strzał łuczni-
czych, groty do strzał myśliwskich, gruszki bokserskie 
na sprężynie, gruszki bokserskie dla dzieci, gry sportowe, 
gwizdki do zabawy, gumki naramienników do użytku spor-
towego, gumowe piłki do baseballu, gwizdki [wabiki] my-
śliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hantle do podnoszenia 
ciężarów, hantle kettlebell, harpuny do broni harpunowej 
[artykuły sportowe], harpuny do użytku w rybołówstwie, kije 
[artykuły sportowe], kije baseballowe, kije bilardowe, kije bi-
lardowe [do gry w pool], kije do gier, kije bilardowe, kije 
do gier z piłką, kije do gry w bandy, kije do gry w polo [malle-
ty], kije do gry w shuffleboard, kije do hokeja na lodzie, kije 
do hokeja na trawie, kije do krykieta, kije do lacrosse, kije 
do nordic walking, kije do snookera, kije do softballu , kije 
do unihokeja, kije golfowe, kije golfowe typu putter, kije ho-
kejowe, kije narciarskie, kijki do nartorolek, kijki narciarskie, 
koła do pływania, koła sportowe, kołczany łucznicze, kołecz-
ki do stawiania piłek golfowych, kosze do gry w koszykówkę, 
kosze do koszykówki, kosze do łapania piłek, kosze do zbiera-
nia piłek tenisowych, koszyki wędkarskie [pułapki], krawędzie 
nart, krążki do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] 
wewnątrz, krążki do grania w shuffleboard, krążki do gry 
w hokeja, krążki do gry w hokeja na stołach do grania, krążki 
do hokeja, krążki do wzmacniania uchwytu, krążki hokejowe, 
kreda do kijów bilardowych, kreda do kijów do gry w pool 
bilard, kręgle, krętliki wędkarskie, kubki na kości do gry, kule 
bilardowe, kule do gry, kule do gry w bocce, kule do gry 
w kręgle, kule do pchnięcia kulą, kule do petanki, kule [gry], 
kule żelazne do użytku w pchnięciu kulą, kulki do rozgrywa-
nia gier, kulki wypełnione farbą do gry w paintball, kulki wy-
pełnione farbą do gry w paintball [pociski], kusze [sprzęt 
sportowy], kusze do nurkowania z mechanizmem sprężyno-
wym [sprzęt nurkowy], kusze do łowienia podwodnego 
[sprzęt nurkowy], kulki z farbami do użytku jako pociski paint-
ballowe w grach wojennych, ławki do ćwiczeń, ławki do ćwi-
czenia mięśni brzucha, ławki do podnoszenia ciężarów, ławki 
do użytku gimnastycznego, ławki do użytku sportowego, 
linki do jazdy na nartach wodnych, linki do kijów do lacrosse, 
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linki do latawców, linki holownicze do jazdy na nartach wod-
nych, liny do gimnastyki rytmicznej, liny torowe [sprzęt pły-
wacki], łopatki pływackie, lotki [gry], łuki do łucznictwa, łuki 
do strzelania, łuki sportowe, łuki strzelnicze, łuki używane 
w trakcie polowań, łyżworolki, łyżwy, łyżwy do gry w hokeja 
na lodzie, lotnie, maski do baseballa, markery do gry w paint-
ball, maski szermiercze, maski osłaniające twarz, do użytku 
sportowego, maszty do desek windsurfingowych, maszynki 
do klejenia lotek do strzał łuczniczych, maszyny do ćwiczeń 
fizycznych wyposażone w ciężarki, maszyny do ćwiczeń 
sprawnościowych, maszyny do gry w kręgle, maszyny do gry 
w pinball, maszyny do przysiadów, maszyny do rzucania pi-
łek, maszyny do wyrzucania piłek tenisowych, maszyny 
i urządzenia do kręgli, materiały strunowe do rakiet sporto-
wych, maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do doł-
ka], sprzęt golfowy, maty golfowe, młoty do sportów, mostki 
bilardowe, mostki bilardowe [sprzęt do gier], myślistwo 
(gwizdki - wabiki), naboje do procy, naciągi do rakiet, naciągi 
do rakiet do gry w racquetball, naciągi do rakiet squash, na-
ciągi do rakiet tenisowych, naciągi do rakiet [tenisowych lub 
badmintonowych], naciągi do rakiet wykonane z jelita, nacią-
gi naturalne do rakiet tenisowych wykonane z jelita, naciągi 
naturalne do rakiet do squasha wykonane z jelita, naciągi ra-
kiet do badmintona, nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na wodzie, nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], nadmuchiwane dętki do użytku w rekreacji 
wodnej, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, nadmu-
chiwane worki bokserskie, nadmuchiwane worki do bicia, 
nadmuchiwane zabawki do basenu, nadmuchiwane zabaw-
ki do kąpieli, nagolenniki [artykuły sportowe], nagolenniki 
lekkoatletyczne, nagolenniki piłkarskie, nakładki z tarczą 
do gry w rzutki, nakolanniki [artykuły sportowe], nakolanniki 
do gry w futbol amerykański, nakolanniki do użytku sporto-
wego, nakolanniki do użytku w grze w piłkę nożną, nakrycia 
na końcówki kijów golfowych, nałokietniki do gry w futbol 
amerykański, naparstniki łucznicze, napinacze łuków, nara-
mienniki do gry w futbol amerykański, naramienniki do użyt-
ku sportowego, nartorolki, narty, narty do monoskiingu, nar-
ty skiboardowe, narty zjazdowe, narzędzia ręczne do zaba-
wy, numerowane bile do gier bilardowych, obciążniki 
na nadgarstki, do ćwiczeń, obciążniki na nogi [artykuły spor-
towe], obciążniki nóg do użytku sportowego, obręcze do ko-
szykówki, obręcze gimnastyczne, obręcze sportowe, obrę-
cze wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej, obrotowe 
uchwyty do pompek, obrotowe uchwyty do worków trenin-
gowych, ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [arty-
kuły sportowe], ochraniacze brzucha do użytku sportowego, 
ochraniacze ciała do gry w futbol amerykański, ochraniacze 
ciała do użytku sportowego, ochraniacze [części strojów 
sportowych], ochraniacze dla bramkarza do gry w hokeja 
na trawie, ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, 
ochraniacze dla bramkarzy, ochraniacze dłoni do użytku 
sportowego, ochraniacze do taekwondo, ochraniacze 
do uprawiania sportu, ochraniacze do użytku w sporcie, 
ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania spor-
tu, ochraniacze klatki piersiowej do gry w futbol amerykań-
ski, ochraniacze na brzuch do taekwondo, ochraniacze 
na gardło do użytku sportowego, ochraniacze na goleń 
do użytku sportowego, ochraniacze na klatkę piersiową 
przystosowane do uprawiania taekwondo, ochraniacze 
na klatkę piersiową [do użytku w grze w baseball], ochrania-
cze na klatkę piersiową do użytku sportowego, ochraniacze 
na klatkę piersiową [do hokeja], ochraniacze na kolana 
do użycia podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], 
ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe], ochraniacze 
na łokcie do użytku wjeździe na deskorolce, ochraniacze 
na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły spor-

towe], ochraniacze na ręce przystosowane do użytku pod-
czas zajęć sportowych, ochraniacze na ramiona i łokcie [arty-
kuły sportowe], ochraniacze na ramiona do gry w baseball, 
ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, 
ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], ochraniacze 
na palce do koszykówki, ochraniacze na nogi przystosowane 
do uprawiania sportu, ochraniacze na nogi [ochraniacze 
do gry w krykieta], ochraniacze na nogi do gry w futbol ame-
rykański, ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, 
ochraniacze na łyżwy, ochraniacze na łokcie używane pod-
czas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe], ochraniacze 
nóg do użytku sportowego, ochraniacze podbicia do użytku 
sportowego, ochraniacze przedramienia [artykuły sporto-
we], ochraniacze ramion dla łuczników, ochraniacze talii 
do użytku sportowego, ochrona na pięści [artykuły sporto-
we], ochronne maski na twarz do użytku w szermierce, 
ochronne pokrowce na rakiety, odbijacze bramkarskie 
do trenowania hokeja, odskocznie do gimnastyki, opaski 
do uchwytów rakiet tenisowych, opaski na uchwyt do rakiet 
do badmintona, opaski na uchwyt rakiet do sguasha, opaski 
na uchwyt rakietek do tenisa stołowego, osęki wędkarskie, 
osłony bezpieczeństwa do słupków do tenisa, osłony dla 
nart, osłony na cel do karate, osłony na golenie do karate, 
osłony kamuflujące do polowań, osłony na wiązania do nart, 
ostrza łyżew, oszczepy [artykuły sportowe], oszczepy 
[do sportów terenowych], otwarte celowniki do łuków 
do łucznictwa, pałki gimnastyczne, paletki do gier z piłeczką 
i paletką [paddieball], pancerze do kendo, paralotnie, paski 
do jogi, paski mocujące do desek typu bodyboard, pasy 
do owijania dłoni do użytku sportowego, pasy do pływania, 
pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], pasy lę-
dźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary, pasy na ta-
lię, do ćwiczeń, pasy wędkarskie, piaskownice [artykuły spor-
towe], piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, piłeczki 
do gier z piłeczką i paletką [paddieball], piłeczki do ściskania 
antystresowe, piłeczki do tenisa stołowego, piłeczki do żon-
glowania, piłkarzyki, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki ba-
seballowe, piłki baseballowe [nie miękkie], piłki do ćwiczeń, 
piłki do futbolu amerykańskiego, piłki do futsalu, piłki do gier, 
piłki do gier i zabaw, piłki do gry, piłki do gry netball, piłki 
do gry „piłka na uwięzi”, piłki do gry w bandy, piłki do gry 
w dwa ognie, piłki do gry w futbol amerykański, piłki do gry 
w hokeja na trawie, piłki do gry w paddie tenis, piłki do gry 
w polo, piłki do gry w rugby, piłki do gry w racquetball, piłki 
do gry w sepak takraw, piłki do gry w unihokeja, piłki do ko-
szykówki, piłki do krykieta, piłki do lacrosse, piłki do pilatesu, 
piłki do piłki nożnej, piłki placów zabaw, piłki do rugby, piłki 
do ściskania w postaci piłek gumowych do ćwiczenia rąk, 
piłki do siatkówki, piłki do soft tenisa, piłki do softballu, piłki 
do sportów rakietowych, piłki do squasha, piłki do waterpo-
lo, piłki do zabawy, piłki futbolowe, piłki gimnastyczne, piłki 
gimnastyczne do jogi, piłki golfowe, piłki grzechotki będące 
zabawkami, piłki gumowe, piłki jako sprzęt sportowy, piłki 
lekarskie, piłki plażowe, piłki ręczne, piłki sportowe, piłki spor-
towe nadmuchiwane, piłki tenisowe [nie miękkie], piłki teni-
sowe, piórka do rzutek, platformy do ćwiczeń, płetwy denne 
do desek z żaglem, płetwy do desek surfingowych, płetwy 
do desek windsurfingowych, płetwy do nurkowania, płetwy 
do nurkowania z akwalungiem, płetwy do pływania, płetwy 
surfingowe, płotki [do bieżni], płotki do użytku w lekkoatle-
tyce, płotki do użytku w treningu lekkoatletycznym, pneu-
matyczne markery do gry w paintball, podbieraki dla wędka-
rzy, podpórki do wędek, podpórki do snookera, podpórki 
pod kije bilardowe, podstawki pod kije bilardowe, poduszki 
amortyzujące kopnięcia karate, pojemniki na piłki tenisowe, 
pojemniki na rzutki do darta, pojemniki przystosowane 
do przechowywania rzutek, pojemniki na zestawy do krokie-
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ta, pokrowce do nart wodnych, pokrowce dopasowane 
na główki kijów golfowych, pokrowce na deski surfingowe, 
pokrowce na deski z żaglem, pokrowce na główki kijów gol-
fowych, pokrowce na główki rakiet do squasha, pokrowce 
na kije bilardowe, pokrowce na kije do softballu, pokrowce 
na kije golfowe, pokrowce na kołowrotki wędkarskie, po-
krowce na łuki dla łucznictwa, pokrowce na rakietki do tenisa 
stołowego, pokrowce na rakiety, pokrowce na rakiety do gry 
w squasha, pokrowce na rakiety [do tenisa albo badmintona], 
pokrowce na rakiety do tenisa, pokrowce wyprofilowane 
na rakiety do tenisa stołowego, pokrycia ślizgów nart, pokry-
cie ślizgów nart, pomoce treningowe do gry w golfa, pomp-
ki do piłek, poręcze równoległe do gimnastyki, poziome au-
tomaty do gry w pinball [automaty korinto], pręty sprężyno-
we [ekspandery] do ćwiczeń, proce [artykuły sportowe], 
przedłużenia do kijów bilardowych, przedmioty do rzucania 
rzutek strzelniczych, przenośne bramki do gry w baseball, 
przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, przybory do łucz-
nictwa, przybory wędkarskie, przykrycia na rakietki do tenisa 
stołowego, przynęty do polowania, przynęty myśliwskie lub 
wędkarskie, przynęty myśliwskie na ptaki wodne, przynęty 
stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przypony wędkarskie, 
przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użyt-
ku w wędkarstwie, przyrządy do naprawy darni na polu gol-
fowym [akcesoria golfowe], przyrządy do regulacji przechyłu 
przy uderzeniu w golfie, przyrządy do wyjmowania haczy-
ków stanowiące część sprzętu wędkarskiego, przyrządy 
do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy gimnastycz-
ne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stoso-
wane do ćwiczeń fizycznych, przyrządy stosowane w kultu-
rystyce, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], 
pudełka z wyskakującymi figurkami na sprężynce, pudełka 
na przynęty wędkarskie [artykuły wędkarskie], rączki do wę-
dek, rączki do rakiet, rączki latawców, rakietki do badminto-
na, rakietki do gry w hokeja na stołach do grania, rakietki 
do tenisa stołowego, rakiety do badmintona, rakiety do gry 
w racquetball, rakiety do squasha, rakiety do tenisa, rakiety 
do tenisa atformowego [paddie], rakiety do tenisa ziemnego, 
rakiety [rakietki], rakiety śnieżne, rakiety tenisowe, rakiety za-
bawkowe, ręczne trenażery nóg, ręcznie obsługiwane obrę-
cze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, rę-
kawice baseballowe, rękawice bilardowe, rękawice bokser-
skie, rękawice dla chwytaczy do gry w baseball, rękawice dla 
pałkarzy, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], rękawice 
dla pierwszobazowego [baseball], rękawice do futbolu ame-
rykańskiego, rękawice do gier, rękawice do gry w kręgle, ręka-
wice do gry w piłkę nożną, rękawice do gry w piłkę ręczną, 
rękawice do gry w softball, rękawice do jazdy na nartach 
wodnych, rękawice do karate, rękawice do lacrosse, rękawice 
do podnoszenia ciężarów, rękawice do szermierki, rękawice 
do racquetball, rękawice do taekwondo, rękawice do wind-
surfingu, rękawice golfowe, rękawice hokejowe, rękawice 
kote, rękawice ochronne [rękawice do uprawiania łucznic-
twa], rękawice płetwy do pływania, rękawice sparingowe, 
rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas upra-
wiania sportu, rękawiczki pływackie, rękawki do pływania, 
ringi bokserskie, ringi do zabawy w zapasy, rolki do stacjo-
narnych rowerów treningowych, rowery treningowe stacjo-
narne i rolki do nich, równoważnie [gimnastyczne], równo-
ważnie [sprzęt gimnastyczny], sanie [sprzęt rekreacyjny], san-
ki, sanki blokujące do futbolu amerykańskiego, sanki bobsle-
jowe [artykuły sportowe], sanki do skeletonu [artykuły spor-
towe], sanki do zjeżdżania z górek dla rozrywki, sanki i ślizga-
cze do celów rekreacyjnych, shafty do rzutek (do gry w dar-
ta), siatki do badmintona, siatki do bramek, siatki do bramek 
do gry w piłkę nożną, siatki do bramek do hokeja na lodzie, 
siatki do celów sportowych, siatki do gier z piłką, siatki do gry 

w piłkę, siatki do gry w piłkę siatkową, siatki do gry w racqu-
etball, siatki do hokeja na lodzie, siatki do klatek do odbijania 
piłki baseballowej, siatki do koszykówki, siatki do łuz w stole 
bilardowym, siatki do sportów, siatki do sportowych gier pił-
kowych, siatki do tenisa platformowego, siatki do tenisa sto-
łowego, siatki do uprawiania gry w golfa, siatki i słupki do te-
nisa, siatki tenisowe, sieci wędkarskie, skakanki, skistopery 
do wiązań narciarskich, smycze do desek surfingowych, słup-
ki do tenisa, słupki do siatki do tenisa stołowego, słupki 
do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], słupki do mocowa-
nia siatki do badmintona, słupki do gry w siatkówkę, słupki 
do bramek o zmniejszonych rozmiarach, słupki do bramek, 
sliotar (piłka do hurlingu), skrzynki na przybory wędkarskie, 
skrzynie gimnastyczne, smycze do desek typu bodyboard, 
spadochrony do paralotni, spadochrony oporowe do trenin-
gu atletycznego, spławiki wędkarskie, spodenki z ochrania-
czami do gry w futbol amerykański, spodki do zjeżdżania 
po śniegu [jabłuszka], sportowe nakolanniki dojazdy na łyż-
wach, sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze, sportowe 
nakolanniki do jazdy na deskorolce, sportowe nałokietniki 
do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki dojazdy na de-
skorolce, sportowe nałokietniki do jazdy na łyżwach, sporto-
we ochraniacze na nadgarstki dojazdy na łyżwach, sportowe 
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, sportowe 
ochraniacze na nadgarstki dojazdy na deskorolce, sportowe 
ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce, sportowe ochra-
niacze na ręce do jazdy na łyżwach, sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na rowerze, sprzęt do badmintona, sprzęt 
do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych obsługiwany ręcznie, sprzęt do gry w bilard, 
sprzęt do gry w bilarda, sprzęt do łucznictwa, sprzęt do łucz-
nictwa [japońskie i zachodnie style], sprzęt do piłki nożnej, 
sprzęt do szermierki, sprzęt do treningów sportowych, sprzęt 
do treningu sztuk walki, sprzęt do wędkowania, sprzęt 
do żonglerki, sprzęt sportowy, sprzęt łuczniczy, sprzęt spor-
towy dla zwierząt domowych, sprzęt używany na treningach 
rugby, sprzęt używany przy grze w golfa, sprzęt wędkarski, 
środkowe paski do siatki tenisowej, stacjonarne rowery tre-
ningowe, stanowiska maszyn do biegania, steppery [urzą-
dzenia] do ćwiczeń aerobowych, stożki treningowe do piłki 
nożnej, stopnie [steppery] do aerobiku, stoły do tenisa stoło-
wego, stoły do shuffleboard stołowego, stoły do piłki nożnej 
stołowej, stoły do piłkarzyków, stoły do hokeja powietrzne-
go, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, 
stoły bilardowe, stojaki do przysiadów, stojaki do uderzania 
piłek baseballowych, stojaki na kije bilardowe, stojaki na tor-
by golfowe, stojaki specjalnie przystosowane do przecho-
wywania kijów golfowych, stołki gimnastyczne, stołowe gry 
w koszykówkę, sterowane radiowo miniaturowe cele po-
wietrzne do użytku sportowego, struny do rakiet, strzały 
łucznicze, surfingowe deski, suspensoria dla sportowców, 
szable [broń do szermierki], sznurowadła do naramienników 
do użytku sportowego, sznurki syntetyczne do użytku z ra-
kietami, szpady do szermierki, sztangi do podnoszenia cięża-
rów, sztuczki magiczne, sztuczna przynęta, sztuczna przynę-
ta z rybich odpadków dla wędkarzy, sztuczne kaczki jako 
przynęty myśliwskie, sztuczne muchy do wykorzystania 
w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, sztuczne 
ściany wspinaczkowe, tablice do koszykówki, tablice do ko-
szykówki ze szkła, tarcze do gry w rzutki, tarcze elektronicz-
ne, tarcze elektroniczne do gier i sportu, tarcze łucznicze, 
tarcze strzelnicze do użytku sportowego, tarcze treningowe 
do sztuk walki, taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, ta-
śmy do ćwiczeń, taśmy do owijania uchwytów rakiet teniso-
wych, taśmy do uchwytów kijów bejsbolowych, taśmy 
do uchwytów kijów golfowych, taśmy elastyczne do rozcią-
gania palców, taśmy do uchwytów rakiet, taśmy z ciężarkami 
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do wyważania rakiet tenisowych, torby na piłki futbolowe, 
torby na narty i deski surfingowe, torby na narty, torby 
na kręgle [przystosowane], torby na kręgle, torby na kółkach 
na sprzęt do golfa, torby na kołeczki do stawiania piłek golfo-
wych, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na de-
skorolki, tłumiki drgań do rakiet tenisowych, torby dla osób 
noszących kije golfowe, torby na przynętę do przechowy-
wania przynęty żywej, torby na sprzęt do krykieta [dopaso-
wane], torby na sprzęt do krykieta, torby na sprzęt wędkarski, 
torby przystosowane do kijów do lacrosse, torby przystoso-
wane do kul do kręgli, torby przystosowane do noszenia 
sprzętu sportowego, torby przystosowane do noszenia de-
sek surfingowych, torby przystosowane do sprzętu szermier-
skiego, torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingo-
we, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, 
torby tenisowe wyprofilowane do noszenia rakiety, torby 
wędkarskie, tory kręglarskie, trampoliny, trampoliny trenin-
gowe, trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, trenaże-
ry eliptyczne, trenażery mięśni brzucha, treningowe obciąż-
niki na nogi, trójkąty bilardowe, trzonki kijów golfowych, 
tyczki do skoków, tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sporto-
wy), uchwyty do nart wodnych, uchwyty do kredy bilardo-
wej, uchwyty do kijów golfowych, uchwyty do artykułów 
sportowych, uchwyty do piłek, uchwyty do podnoszenia 
ciężarów, uchwyty do pompek, uchwyty do robienia pom-
pek, urządzenia do serwowania do tenisa stołowego, uchwy-
ty kijów golfowych, uchwyty liny do nart wodnych, uprząż 
wspinaczkowa, uprzęże do użytku w sporcie, urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], urządzenia do ćwiczeń 
do zabawy, urządzenia do odsyłania kul do gry w kręgle, 
urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, urządzenia 
do kulturystyki [ćwiczenia], urządzenia do odzyskiwania pi-
łek golfowych, wędki do łowienia, wędki, wędkarskie ciężarki, 
wąskie kajaki do surfski, urządzenia do treningu gry w golfa, 
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia 
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], urządzenia do zarzucania 
przynęty, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urzą-
dzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pły-
wackie do pływania, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspi-
naczki górskiej], usztywnione ochronne artykuły do użytku 
podczas gry w krykieta, wabiki do myślistwa lub rybołów-
stwa, wabiki imitujące dźwięki ptaków, wabiki jeleni, wałki 
do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy 
fizycznej, wiązania do desek snowboardowych, wiązania 
do desek z żaglem, wiązania do nart, wiązania do nart 
i ich części, wiązania do nart wodnych, wiązania do nart zjaz-
dowych, wiązania do stóp do desek żaglem, więcierze [pu-
łapki na ryby], wiosła do deskorolek, wiosła japońskie (hago-
ita), woreczki z przynętą do wyrzucania z procy, worki trenin-
gowe, worki treningowe montowane na podłodze, wózki 
na torby golfowe, wrotki, wskaźniki brania dla wędkarstwa 
podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki 
do gimnastyki artystycznej, wyrzutnie do rzutków [artykuły 
sportowe], zaczepki do mocowania sznurowadeł naramien-
ników do użytku sportowego, zaciski na kije bilardowe, za-
czepy do holowania nart wodnych, zaczepy liny do holowa-
nia do nart wodnych, zamaskowane kryjówki dla polujących 
na kaczki [artykuły sportowe], zanęty wędkarskie, zapacho-
we przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zasadzki myśliw-
skie [artykuły sportowe], zestawy do krokieta, zestawy do gry 
w kręgle [skittles], zestawy łuków do strzelania, zestawy pa-
ternoster [sprzęt wędkarski], zjeżdżalnie wodne, znaczniki 
do oznaczania położenia piłek golfowych, znaczniki do toreb 
golfowych ze skóry, żyłki do rakiet tenisowych, żyłki wędkar-
skie, żyłki do rakiet, 35 dokonywanie uzgodnień w zakresie 
reklamy, dostarczanie informacji gospodarczych i handlo-
wych on-line, dostarczanie informacji handlowych konsu-

mentom, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostar-
czanie informacji marketingowych, dystrybucja broszur re-
klamowych, dystrybucja drukowanych materiałów reklamo-
wych, dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych 
za pośrednictwem poczty, dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów 
drukowanych, próbek], dystrybucja materiałów promocyj-
nych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, 
zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystan-
sowej [zarówno poza granice jak i w kraju], dystrybucja mate-
riałów reklamowych drogą pocztową, dystrybucja materia-
łów reklamowych na ulicy, dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, dystrybucja pocztowych przesyłek rekla-
mowych i dodatków reklamowych dołączonych do zwy-
kłych wydań, dystrybucja próbek reklamowych, dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, dystrybucja prospektów 
i próbek, dystrybucja prospektów i próbek do celów rekla-
mowych, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, dystry-
bucja tekstów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, 
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja ulotek 
promocyjnych, kampanie marketingowe, kompilacja reklam, 
kompilacja statystyk związanych z reklamą, marketing telefo-
niczny, marketing internetowy, marketing imprez i wydarzeń, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing referen-
cyjny, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, marketing ukierunkowany, ogłoszenia drobne, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i prowadzenie prezentacji produktów, organizacja i przepro-
wadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji, organizacja 
i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, orga-
nizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za po-
średnictwem telefonów komórkowych, organizacja przepro-
wadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja przepro-
wadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organiza-
cja wystaw do celów reklamowych, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie au-
kcji organizowanie aukcji internetowych, organizowanie pro-
wadzenie targów i wystaw w celach handlowych, organizo-
wanie i prowadzenie aukcji, organizowanie prowadzenie 
targów i wystaw w celach reklamowych, organizowanie 
i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, organizowa-
nie i prowadzenie targów biznesowych, organizowanie 
i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, organizowa-
nie i prowadzenie spotkań biznesowych, organizowanie 
i przeprowadzanie aukcji, organizowanie przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, organizowanie przeprowadzanie 
aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, organizowanie losowania nagród w ce-
lach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w ce-
lach reklamowych, organizowanie konsumenckich progra-
mów lojalnościowych i zarządzanie nimi, organizowanie po-
kazów handlowych, organizowanie pokazów mody w celach 
handlowych, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, or-
ganizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, organizo-
wanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie wystaw i targów w celach bizneso-
wych i promocyjnych, organizowanie zakupów zbiorowych, 
pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], pokazy 
mody w celach handlowych, pokazy mody w celach promo-
cyjnych, pokazy towarów, pokazy towarów dla celów rekla-
mowych, pokazy towarów do celów promocyjnych, pokazy 
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towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zaku-
pów domowych, produkcja materiałów reklamowych i re-
klam, produkcja filmów reklamowych, produkcja i dystrybu-
cja reklam radiowych i telewizyjnych, produkcja nagrań wi-
deo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, produkcja reklam, produkcja reklam kinowych, 
produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projekto-
wanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowa-
nie ulotek reklamowych, promocja on-line sieci komputero-
wych i stron internetowych, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, promocja sprzedaży, promocja 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kupo-
nów, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz in-
nych, promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, 
promocyjne usługi handlowe, promowanie i przeprowadza-
nie targów handlowych, promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, promowanie sprzedaży artykułów mody 
za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopi-
smach, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trze-
cich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie sprze-
daży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, promowa-
nie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościo-
wych dla klientów, promowanie towarów i usług osób trze-
cich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia 
towarów i usług sponsorów z programami promocyjnymi, 
promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania mię-
dzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stro-
nach internetowych, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez reportaże reklamowe, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, prowadze-
nie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci tele-
komunikacyjnych, prowadzenie pokazów handlowych, pro-
wadzenie wystaw w celach biznesowych, prowadzenie wy-
staw w ramach wirtualnych targów handlowych on-line, 
przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, prze-
prowadzanie sprzedaży aukcyjnej, przygotowanie i roz-
mieszczanie reklam, przygotowanie prezentacji do celów 
handlowych, przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamo-
wych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, przygotowy-
wanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach re-
klamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, 
przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywa-
nie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie 
publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygo-
towywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek re-
klamowych, przygotowywanie wystaw w celach komercyj-
nych, przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, pu-
blikacja reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie 
druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, 
publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie 
literatury reklamowej, publikowanie materiałów i tekstów re-
klamowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materia-
łów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama bez-
pośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron interne-
towych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, re-
klama korespondencyjna, reklama na billboardach elektro-
nicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci ko-

munikacyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, reklama radiowa, reklama towarów 
i usług sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodni-
ka on-line do przeszukiwania, reklama typu „płać za kliknię-
cie”, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama, w tym pro-
mowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za po-
mocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związa-
nych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, re-
klama za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama 
za pośrednictwem telefonu, reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamowe i sponsorowane teksty, reklamy kino-
we, reklamy prasowe (przygotowywanie), reklamy on-line, 
reklamy radiowe, reklamy radiowe i telewizyjne, reklamy tele-
wizyjne, reprodukcja materiału reklamowego, rozlepianie 
plakatów reklamowych, rozpowszechnianie produktów 
do celów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i ma-
teriałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyj-
nych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, 
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj-
nych, rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, 
marketingu i publicity, rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych przez pocztę, rozpowszechnianie danych związa-
nych z reklamą, rozpowszechnianie broszur reklamowych, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam po-
przez internet, świadczenie usług porównania cen on-line, 
świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, świad-
czenie usług w zakresie katalogów informacji handlowych 
on-line, tworzenie list potencjalnych klientów, tworzenie tek-
stów reklamowych, tworzenie reportaży reklamowych, uak-
tualnianie materiałów reklamowych, umieszczanie reklam, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi aukcyjne, 
usługi aukcyjne on-line, usługi aukcyjne on-line za pośred-
nictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi handlowe on-li-
ne, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem interne-
tu, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, usługi handlu detalicznego związane z akce-
soriami do rowerów, usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, 
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
mocyjnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, 
promocyjnych i/lub reklamowych, usługi prezentowania 
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub 
modeli, usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi 
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi pro-
mocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizual-
nych, usługi przetwarzania danych on-line, usługi przetwa-
rzania danych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i mar-
ketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych, usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące 
ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy wyko-
rzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promo-
cyjne w zakresie sprzedaży, usługi marketingowe, usługi re-
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klamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje 
reklamowe, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, usługi reklamowe, w szczególności w zakre-
sie promocji towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzeda-
ży towarów, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi re-
klamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, 
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi rekla-
mowe za pośrednictwem reklamy na balonach, usługi rekla-
my graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy ze-
wnętrznej, usługi składania zamówień hurtowych, usług 
sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, usług 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży dodat-
ków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem sportowym, usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie 
marketingu produktów, usługi w zakresie informacji handlo-
wych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie promo-
cji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie 
pokazów towarów, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakre-
sie reklamy cyfrowej, usługi w zakresie reklamy graficznej, 
usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, usługi zarządzania społecznością  
on-line, usługi zarządzania sprzedażą, wydawanie ulotek re-
klamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wyna-
jem billboardów, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
wynajem bilbordów reklamowych, wynajem billboardów 
reklamowych, wynajem czasu na emisję reklam w kinach, 
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach prze-
kazu, wynajem powierzchni reklamowej na stronach interne-
towych, wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamo-
wych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem materia-
łów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej w bro-
szurach, wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, 
wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym 
do kolei, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów re-
klamowych, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, 
wynajem przestrzeni reklamowej on-line, wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, zestawianie katalogów bizneso-
wych on-line, zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi aukcji on-line dla 
osób trzecich, dostarczanie informacji biznesowych i han-

dlowych on-line, skomputeryzowane usługi w zakresie skła-
dania zamówień on-line, dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, usługi 
on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 
udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawiera-
jących towary i usługi osób trzecich prowadzących handel 
on-line w Internecie przeprowadzanie ankiet badawczych 
on-line z zakresie zarządzania firmą, udostępnianie katalo-
gów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
torebek, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy on-line organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji on-line dla osób trzecich, usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów bagażo-
wych, usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej 
on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między rekla-
modawcami a właścicielami stron internetowych.

(210) 522626 (220) 2020 12 24
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed Q SELECTION młoda polska GĘŚ OWSIANA

(531) 02.01.13, 03.07.06, 05.07.02, 06.07.25, 25.01.15, 26.01.01, 
26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.09, 29.01.15

(510), (511) 29 Gęsi tuszki, Wyroby z mięsa gęsi, ekstrakty 
mięsne z gęsi, konserwowane, mrożone, suszone, Wyroby 
garmażeryjne na bazie mięsa gęsi, Dania gotowe z mięsa 
z gęsi, Wędliny z gęsi, Konserwy mięsne z gęsi, Jaja gęsie, 
31 Zwierzęta żywe, Żywe gęsi, 35 Zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: tuszek 
gęsich, wyrobów z mięsa gęsi, ekstraktów mięsnych z gęsi, 
konserwowanych, mrożonych, suszonych, wyrobów garma-
żeryjnych na bazie mięsa gęsi, dań gotowych z mięsa z gęsi, 
wędlin z gęsi, konserw mięsnych z gęsi, jaj gęsich, 40 Ubój 
zwierząt, Ubój gęsi, 44 Hodowla zwierząt, Hodowla gęsi.

(210) 522685 (220) 2020 12 29
(731) GRABOWSKI MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 3X3 UFFO WEAR

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.03
(510), (511) 18 Bagaż, Aktówki, dyplomatki, Aktówki, teczki, 
Aktówki na dokumenty, Aktówki, Aktówki wykonane z imita-
cji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skó-
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rzane], Aktówki [wyroby ze skóry], Artykuły podróżne [waliz-
ki, torby], Bagaże na kółkach, Bagaże podróżne, Etui, futerały 
na dokumenty, Etui do kart kredytowych, Etui na banknoty, 
Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty 
kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Etui na karty kredytowe z imitacji skóry, Etui na kar-
ty [portfele], Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etui 
na karty [wyroby skórzane], Etui na klucze, Elastyczne torby 
na odzież, Duże torby podróżne ze sztywnej skóry, Duże, lek-
kie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Etui na klucze 
wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui na kra-
waty, Etui na pieluchy, Etui na prawo jazdy, Etui na wizytówki, 
Etui na wizytówki w postaci portfeli, Etui z imitacji skóry, Ety-
kiety na bagaże z kauczuku, Etykiety skórzane, Futerały 
na przybory do golenia, sprzedawane bez wyposażenia, Fu-
terały przenośne na dokumenty, Futerały w postaci etui 
na klucze, Futro, Futra sprzedawane w ilościach hurtowych, 
Imitacje skóry, Imitacje skóry sprzedawane w ilościach hurto-
wych, Japońskie papierowe parasole (karakasa), Japońskie 
parasole z papieru impregnowanego lakierem olejnym (ja-
nome-gasa), Japońskie saszetki uniwersalne (shingen- buku-
ro), Kije trekkingowe, Kółka do parasoli, Koperty ze skóry 
do pakowania, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, 
Kosmetyczki (bez wyposażenia), Kosmetyczki (niewyposażo-
ne), Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Kosme-
tyczki sprzedawane bez zawartości, Kuferki kosmetyczne, 
Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki na kosmetyki sprzeda-
wane bez wyposażenia, Kuferki na przybory do makijażu 
sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przybory toaleto-
we sprzedawane bez wyposażenia, Kufry bagażowe, Kufry 
i torby podróżne, Kufry i walizki, Kufry podróżne, Laski, kijki 
marszowe i trekkingowe, Małe plecaki, Małe portmonetki, 
Małe torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Małe wa-
lizki, Materiał skórzany, Metalowe części parasoli, Metalowe 
etykiety na bagaż, Metalowe okucia do torebek, Niewielkie 
torby podróżne, Obrobione lub półobrobione skóry, Obroże 
dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwie-
rząt domowych zawierające informacje medyczne, Ochra-
niacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, Odzież dla 
psów, Odzież dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt, 
Okładziny do mebli ze skóry, Okrycia dla psów, Okrycia dla 
kotów, Okrycia dla zwierząt, Oprawki na etykietki do bagażu, 
Organizery podróżne przystosowane do bagażu, Parasole, 
Parasole dla dzieci, Parasole golfowe, Parasole i parasolki, Pa-
rasole nieprzemakalne, Parasole ogrodowe, Parasole [para-
sole przeciwsłoneczne], Parasole plażowe, Pokrowce na pa-
rasole, Parasole teleskopowe, Parasolki i parasole (duże), Para-
solki plenerowe, Parki (okrycia) dla psów, Paski do ekwipunku 
wojskowego, Paski do portmonetek, Paski do torebek na ra-
mię, Paski naramienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skó-
rzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imi-
tacji skóry, Pasy do bagażu, Pasy na ramię, Plastikowe etykie-
ty na bagaż, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domo-
wych, Płaty imitacji skóry do użytku w produkcji, Plecaki, 
Plecaki dla alpinistów, Plecaki dla wędrowników, Plecaki 
[małe], Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki tury-
styczne, Plecaki uczniowskie, Plecaki wycieczkowe, Plecaki 
z kółkami, Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby do sa-
molotu, Kufry podróżne, Podróżne pokrowce na krawaty, 
Podróżne pudła na kapelusze, Torby podróżne, Podróżne 
torby na garderobę wykonane ze skóry, Podróżne torby 
na ubranie, Pojemniki na klucze ze skóry i skóry wyprawionej, 
Pojemniki na monety, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce 
do garniturów, Pokrowce na bagaż, Pokrowce na klucze, Po-
krowce na parasole, Pokrowce na parasolki, Pokrowce po-
dróżne na ubrania, Pokrowce skórzane na sprężyny, Pokrow-
ce [worki] na sprzęt, Półobrobione futro, Portfele, Portfele 

damskie nie z metali szlachetnych, Portfele do przypinania 
na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, Port-
fele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele na nad-
garstek, Portfele nie z metali szlachetnych, Portfele skórzane, 
Portfele wraz z etui na karty, Portfele z przegródkami na kar-
ty, Portmonetki, Portfele z metali szlachetnych, Portmonetki 
do noszenia na nadgarstku, Portmonetki na drobne z metali 
szlachetnych, Portmonetki na monety nie z metali szlachet-
nych, Portmonetki (nie z metali szlachetnych), Portmonetki 
niewykonane z metali szlachetnych, Portmonetki skórzane, 
Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki (wyroby ze skóry), 
Portmonetki z metali szlachetnych, Portmonetki z siatki 
oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Przemysłowe pojem-
niki opakowaniowe ze skóry, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, 
Przywieszki do bagażu, Pudełka z fibry, Pudełka z kosmetyka-
mi do makijażu, Pudełka ze skóry, Pudełka ze skóry lub 
ze skóry wtórnej, Pudła na kapelusze z imitacji skóry, Pudła 
skórzane na kapelusze, Rączki do parasoli, Rączki walizek, 
Randsels [japońskie tornistry szkolne], Sakiewki do przecho-
wywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy oso-
bistych, Sakiewki na klucze, Sakiewki ciągane na sznurek, Sa-
kiewki skórzane, Sakwy, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, 
Składane laski, Składane teczki, Skóra bydlęca, Skóra i imitacja 
skóry, Skóra garbowana, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż 
do czyszczenia, Skóra na buty, Skóra na meble, Skóra 
na uprzęże, Skóra nieobrobiona lub półobrobiona, Skóra 
sprzedawana w ilościach hurtowych, Skóra surowa lub pół-
przetworzona, Skóra syntetyczna, Skóra węża, Skóra wtórna, 
Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w produkcji, 
Skóra z poliuretanu, Skóry bydlęce, Skóry zwierzęce, Skórza-
ne aktówki na dokumenty, Skórzane etui na karty, Skórzane 
etui na karty kredytowe, Skórzane nici skręcone Skórzane 
portfele na karty kredytowe, Skórzane pasy na ramię, Skórza-
ne smycze, Skórzane torby na zakupy, Skórzane torebki, Skó-
rzane walizki podróżne, Smycze dla psów, Smycze dla zwie-
rząt domowych, Smycze dla zwierząt, Sportowe torby, Po-
krowce skórzane na płytkowe sprężyny, Stelaże do parasoli, 
Stroje dla zwierząt domowych, Stylowe torebki, Szkielety 
do parasoli przeciwdeszczowych lub przeciwsłonecznych, 
Torby Szkolne, Tornistry Szkolne, Sznurkowe siatki na zakupy, 
Sznurowadła (skórzane), Sznurówki skórzane, Sznury skórza-
ne, Sztuczna skóra, Sztuczne futro, Teczki, Teczki i aktówki, 
Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki 
konferencyjne, Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki 
ze skóry, Teki, dyplomatki, Tekstylne torby na zakupy, Torby, 
Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do pracy, Torby 
gimnastyczne, Torby i portfele skórzane, Torby lekkoatletycz-
ne, Torby kurierskie, Torby na buty, Torby na garnitur, Torby 
na garnitury, koszule i sukienki, Torby na jednodniowy pobyt, 
Torby na kółkach, Torby na książki, Torby na materiały do ro-
bienia na drutach, Torby na narzędzia, puste, Torby na narzę-
dzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia, sprzedawane 
bez wyposażenia, Torby na obuwie, Torby na odzież sporto-
wą, Torby na parasole, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby 
na piesze wycieczki, Torby na przybory toaletowe sprzeda-
wane bez wyposażenia, Torby na ramię, Torby na ubrania, 
Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby 
na zakupy na dwóch kółkach, Torby na zakupy na kółkach, 
Torby na zakupy wielokrotnego użytku, Torby na zakupy wy-
konane ze skóry, Torby na zakupy z doczepionymi kółkami, 
Torby pamiątkowe, Torby naramienne dla dzieci, Torby płó-
cienne, Torby plażowe, Torby podręczne do samolotu, Torby 
podręczne na odzież sportową, Torby podróżne, Torby po-
dróżne na buty, Torby podróżne na kółkach, Torby podróżne 
o małej objętości, Torby podróżne [podręczne], Torby po-
dróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne wykonane z imi-
tacji skóry, Torby podróżne [wyroby skórzane], Torby podróż-
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ne wykonane z tworzyw sztucznych, Torby [pokrowce] 
na ubrania do podróży, Torby przenośne, Torby robione 
na drutach, nie z metali szlachetnych, Torby skórzane na na-
rzędzia, bez zawartości, Torby sportowe, Torby szkolne 
na książki, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby tury-
styczne, Torby typu kufry podróżne, Torby w kształcie walca, 
Torby uniwersalne, Torby wodoodporne, Torby wykonane 
ze skóry, Torby z frotte, Torby z imitacji skóry, Torby zakupo-
we, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucznego futra, 
Torebki, Torebki damskie, Torebki do noszenia przy pasku, 
Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki do ręki, Toreb-
ki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki na biodra 
[nerki], Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, 
Torebki na ramię Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski, 
Torebki-paski na biodra, Torebki, portmonetki i portfele, To-
rebki typu hobo, Torebki-worki, Torebki wykonane z imitacji 
skóry, Torebki wykonane ze skóry, Tornistry szkolne, Ubranka 
dla zwierząt, Uchwyty do lasek do chodzenia, Uchwyty 
do noszenia toreb z zakupami, Uchwyty do toreb, Uchwyty 
lasek, Uchwyty lasek spacerowych, Uniwersalne torby gim-
nastyczne, Uniwersalne torby sportowe, Uniwersalne torby 
sportowe na kółkach, Walizeczki, Walizki, Walizki biznesowe, 
Walizki na dokumenty, Walizki na kółkach, Walizki na pobyt 
jednodniowy, Walizki podróżne, Walizki podróżne [podręcz-
ne], Walizki skórzane, Walizki z kółkami, Walizki z napędem 
elektrycznym, Walizki z wbudowanymi półkami, Walizy, Wali-
zy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, Woreczki filcowe, Woreczki na amulety 
(omamori-ire) Worki marynarskie na podróż, Worki podróż-
ne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Wykończenia i deko-
racje ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Wyroby rymar-
skie, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Zamykal-
ne paski do bagażu, Zawieszki, etykiety bagażowe, Zawiesz-
ki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Zawory, wentyle 
ze skóry, Zestawy podróżne, Zestawy podróżne [wyroby 
skórzane], parasole i parasolki, skóra i imitacje skóry, skóry 
zwierzęce i skóry surowe oraz wyroby z tych materiałów, wa-
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące 
do przenoszenia, 25 obuwie, odzież, nakrycia głowy, części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 525972 (220) 2021 03 11
(731) MAJCHRZAK ROBERT, Piława Dolna
(540) (znak słowny)
(540) RMAlicja
(510), (511) 35 Aukcje samochodowe, Usługi w zakresie 
rejestracji samochodów, Usługi reklamowe związane z po-
jazdami samochodowymi, Reklamowanie samochodów 
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Do-
starczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej w zakresie następujących towarów: Części samocho-
dowe, Akcesoriów samochodowych, Wosk samochodowy, 
Samochody, Samochody osobowe, Samochody dostawcze, 
Samochody półciężarowe, Samochody-wy wrotki, Samo-
chody sportowe, Samochody terenowe, Samochody bez-
załogowe, Samochody cysterny, Samochody kempingowe, 
Samochody autonomiczne, Samochody opancerzone, Sa-
mochody elektryczne, Samochody hybrydowe, Nadwozia 
samochodowe, Zagłówki samochodowe, Podwozia samo-
chodów, Klaksony samochodowe, Zderzaki samochodowe, 
Podwozia samochodowe, Fotele samochodowe, Siedzenia 
samochodowe, Zapalniczki samochodowe, Koła samocho-
dowe, Szyberdachy do samochodów, Opony do samocho-
dów, Łańcuchy do samochodów, Spojlery do samochodów, 

Kierownice do samochodów, Drzwi do samochodów, Amor-
tyzatory do samochodów, Siedzenia do samochodów, Silniki 
do samochodów, Popielniczki do samochodów, Schowki 
do samochodów, Stopnie nadwozia samochodów, Tapi-
cerka do samochodów, Kierunkowskazy do samochodów, 
Błotniki [do samochodów], Łańcuchy samochodowe [jazda], 
Samochodowe skrzynie biegów, Samochodowe alarmy an-
tywłamaniowe, Samochodowe systemy alarmowe, Przednie 
szyby samochodowe, Samochodowe boksy dachowe, Szy-
by tylne samochodowe, Samochodowe foteliki dziecięce, 
Samochodowe bagażniki dachowe, Pokrywy bagażników 
samochodowych, Osłony siedzeń samochodowych, Piasty 
kół samochodowych, Szprychy kół samochodowych, Klocki 
hamulcowe do samochodów, Wycieraczki przednie do sa-
mochodów, Części wykończenia wnętrza samochodów, Ob-
wody hydrauliczne do samochodów, Szyby przednie do sa-
mochodów, Pokrowce na siedzenia samochodów, Łańcuchy 
do samochodów osobowych, Pasy bezpieczeństwa do sa-
mochodów, Osłony przeciwsłoneczne do samochodów, 
Hamulce do samochodów osobowych, Części hamulcowe 
do samochodów, Sprężyny zawieszenia do samochodów, 
Części konstrukcyjne do samochodów, Drążki skrętne do sa-
mochodów, Okna do samochodów osobowych, Ramiona 
kół do samochodów, Amortyzatory zawieszenia do samo-
chodów, Deski rozdzielcze do samochodów, Daszki przeciw-
słoneczne do samochodów, Urządzenia anty włamaniowe 
do samochodów, Opony pneumatyczne do samochodów, 
Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Łańcuchy do sa-
mochodów [przeciwpoślizgowe], Fotele wyścigowe do sa-
mochodów, Siedzenia kubełkowe do samochodów, Silniki 
do samochodów wyścigowych, Gałki kierownicy do samo-
chodów, Pompy powietrza do samochodów, Układy zawie-
szenia do samochodów, Sprężyny amortyzujące do samo-
chodów, Zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
Resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Bagażniki sa-
mochodowe na narty, Poduszki na siedzenia samochodowe, 
Boksy dachowe [bagażniki samochodowe], Pasy do siedzeń 
samochodowych, Dętki [do opon samochodowych], Silniki 
elektryczne do samochodów osobowych, Wykładzina samo-
chodowa, 37 Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa 
samochodów na drodze, Obsługa i naprawa samochodów, 
Przegląd samochodów, Smarowanie samochodów, Polero-
wanie samochodów, Czyszczenie samochodów, Naprawy 
samochodów, Konserwacja samochodów, Malowanie samo-
chodów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Smaro-
wanie [olejenie] samochodów, Instalowanie wyposażenia sa-
mochodowego, Strojenie silników samochodowych, Czysz-
czenie i mycie samochodów, Usługi stacji obsługi samocho-
dów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy i konserwa-
cja samochodów, Naprawy lub konserwacja samochodów, 
Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Wul-
kanizacja opon samochodowych [naprawa], Usługi wymiany 
szyb samochodowych, Usługi wymiany oleju samochodo-
wego, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Wypoży-
czanie urządzeń do mycia samochodów, Renowacja sprzę-
gieł pneumatycznych dźwigów samochodowych, Instalacje 
wnętrz samochodowych na zamówienie, Renowacja hamul-
ców pneumatycznych dźwigów samochodowych, Usługi 
wymiany przednich szyb samochodowych, Renowacja 
sprzęgieł hydraulicznych dźwigów samochodowych, Kon-
serwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Renowa-
cja hamulców hydraulicznych dźwigów samochodowych, 
Usługi warsztatów samochodowych w zakresie konserwacji 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją samochodów, Naprawa i wykańczanie karose-
rii samochodowej dla osób trzecich, Kontrola samochodów 
i ich części przed konserwacją i naprawą, Udzielanie informa-
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cji związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samo-
chodów, Usługi w zakresie wymiany oleju samochodowego 
z dojazdem do klienta, 39 Wypożyczanie samochodów, Par-
kowanie samochodów, Wynajem samochodów, Transport 
samochodowy, Usługi holowania samochodów, Rezerwa-
cja wypożyczanych samochodów, Wynajem samochodów 
ciężarowych, Usługi wynajmu samochodów, Organizowa-
nie wynajmu samochodów, Wynajem samochodów elek-
trycznych, Wypożyczanie samochodów do przeprowadzek, 
Rezerwacja samochodów do wynajęcia, Parkowanie samo-
chodów przez obsługę, Usługi transportu samochodami sil-
nikowymi, Usługi wynajmu pojazdów samochodowych, Wy-
pożyczanie samochodów z częścią mieszkalną, Holowanie 
samochodów w nagłych przypadkach, Wynajem przyczep 
do przewozu samochodów, Usługi agencji rezerwującej 
wynajem samochodów, Udzielanie informacji dotyczących 
tras samochodowych, Usługi rezerwacji w zakresie wynajmu 
samochodów, Usługi w zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi, Udzielanie informacji na temat transportu sa-
mochodowego, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów 
samochodowych, Usługi w zakresie wynajmu samocho-
dów z szoferem, Holowanie samochodów lub ciężarówek 
w nagłych przypadkach, Usługi w zakresie odprowadzania 
samochodów na parking, Udzielanie informacji związanych 
z usługami wynajmu samochodów, Organizowanie wypo-
życzania samochodów w ramach wakacji zorganizowanych, 
Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem 
samochodów, Udzielanie informacji o samochodach do wy-
najęcia za pośrednictwem Internetu, Przechowywanie po-
jazdów, Przechowywanie ładunku.

(210) 527013 (220) 2021 04 02
(731) DOWNAR MARIUSZ, Lubiatów
(540) (znak słowny)
(540) turbus
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Ma-
szyny biurowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, 
plakaty, Agendy, Almanachy [roczniki], Arkusze informacyjne, 
Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze samoprzy-
lepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, Arkusze 
wyników, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, 
Bilety, Banknoty, Banery wystawowe z papieru, Banery wy-
stawowe wykonane z kartonu, Bilety pasażerskie, Bilety wstę-
pu, Biuletyny informacyjne, Biurowe artykuły papiernicze, 
Bloczki do notowania, Bloczki do pisania, Bloczki do zapisy-
wania, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biuro-
we], Bloczki rachunkowe, Bloki księgowe, Bloki listowe, Bloki 
papierowe, Bony, Bony towarowe, Bony upominkowe, Bony 
wartościowe, Broszury, Broszury drukowane, Broszury doty-
czące gier, Broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, 
Cenniki, Broszury z programem, Certyfikaty drukowane, Cza-
sopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma kom-
puterowe, Druki, Druki handlowe, Druki w formie obrazów, 
Drukowane ankiety, Drukowane arkusze informacyjne, Dru-
kowane arkusze muzyczne, Drukowane bilety, Drukowane 
bilety wstępu na imprezy, Drukowane czasopisma poświę-
cone turystyce, Drukowane czasopisma poświęcone filmom, 
Drukowane czasopisma poświęcone sztukom teatralnym, 
Drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, 
Drukowane czasopisma poświęcone tańcowi, Drukowane 
diagramy, Drukowane emblematy, Drukowane etykietki pa-
pierowe, Drukowane etykiety na bagaż, Drukowane flipchar-
ty, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, Drukowane karty informacyjne, Druko-
wane materiały dydaktyczne, Drukowane papierowe tablice 
reklamowe, Drukowane rozkłady, Drukowane raporty z ba-

dań, Drukowane raporty konsumenta, Drukowane ulotki in-
formacyjne, Drukowane wzory, Drukowane znaki papierowe, 
Dzienniki, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Etykiety 
adresowe, Etykietki z ceną, Etykiety kartonowe na bagaż, Ety-
kiety kartonowe odprawionego bagażu, Etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, Etykiety z papieru, Etykiety wysyłkowe, 
Etykiety tekturowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Formula-
rze [blankiety, druki], Fotografie, Formularze rachunkowe, 
Ilustrowane mapy ścienne, Kalendarze, Kartki papieru do ro-
bienia notatek, Kartoteki, Karty drukowane, Karty informacyj-
ne, Katalogi, Koperty, Księgi rachunkowe, Kupony, Kupony 
bankowe, Kupony drukowane, Kupony z zakładami, Kwestio-
nariusze drukowane, Linijki, Magazyny podróżnicze, Mapy 
drogowe, Mapy tras, Markery, pisaki, Materiały do pisania, 
Maty na biurko, Nadruki, Naklejki, Naklejki na samochody, Na-
lepki na zderzaki pojazdów, Notatniki, Papier firmowy, Papie-
rowe karty lojalnościowe, Plakaty reklamowe, Plakaty wyko-
nane z papieru, Plakaty z kartonu, Plakietki papierowe, Pla-
kietki z tektury, Plany, Plany dnia [terminarze], Plany drukowa-
ne, Podkładka na biurko, Podręczniki użytkownika, Podstawki 
do długopisów i ołówków, Przekładki do dokumentów, Prze-
wodniki drukowane, Publikacje drukowane, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papiero-
we, Reklamowe znaki papierowe, Reklamowe znaki z tektury, 
Reklamy drukowane, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru 
do ciągłego zapisu danych [materiały drukowane], Rozkłady, 
Skoroszyty i segregatory, Spinacze biurowe, Tablice ogłosze-
niowe z kartonu lub papieru, Taśmy do przenośnych druka-
rek etykiet [artykuły biurowe], Teczki [artykuły papiernicze], 
Ulotki, Ulotki drukowane, Ulotki reklamowe, Wizytówki, Ze-
szyty, Znaczki, Rozkłady jazdy, 35 Prowadzenie badań marke-
tingowych dotyczących transportu, Sporządzanie analiz do-
tyczących transportu, Sporządzanie dokumentów dotyczą-
cych publicznego transportu zbiorowego, w tym planów 
transportowych, wniosków o dotacje, rozkładów jazdy, Za-
rządzanie transportem, Reklamowanie usług transporto-
wych, Handel środkami transportu, w tym autobusami, Usłu-
gi planowania związanego z transportem, 39 Ładowanie 
i wyładowanie pojazdów, Napełnianie maszyn i pojemni-
ków, Całonocne składowanie listów w magazynach, Doradz-
two w dziedzinie usług składowania świadczone przez cen-
tra obsługi telefonicznej i infolinie, Dzielenie na części i prze-
pakowywanie towarów, Fizyczne magazynowanie danych 
lub dokumentów przechowywanych elektronicznie, Fizycz-
ne magazynowanie przechowywanych elektronicznie da-
nych, dokumentów, zdjęć cyfrowych, muzyki, obrazów, ma-
teriałów wideo i gier komputerowych, Fizyczne magazyno-
wanie przechowywanych elektronicznie cyfrowych plików 
wideo, Fizyczne magazynowanie przechowywanych elek-
tronicznie gier komputerowych, Fizyczne magazynowanie 
przechowywanych elektronicznie zdjęć cyfrowych, Fizyczne 
magazynowanie przechowywanej elektronicznie muzyki 
cyfrowej, Fizyczne magazynowanie przechowywanych 
elektronicznie obrazów cyfrowych, Informacja o magazyno-
waniu, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towa-
rów, Magazynowanie, Magazynowanie bagażu, Magazyno-
wanie broszur, Magazynowanie celne, Magazynowanie cie-
czy, Magazynowanie części, Magazynowanie części pojaz-
dów, Magazynowanie dokumentów, Magazynowanie doku-
mentów archiwizowanych, Magazynowanie dźwigów, Ma-
gazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku-
mentów, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie 
gazu, Magazynowanie kosmetyków, Magazynowanie ładun-
ków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazy-
nowanie mebli, Magazynowanie odzieży, Magazynowanie 
olejów napędowych, Magazynowanie paczek, Magazyno-
wanie paliw gazowych, Magazynowanie płynów, Magazy-
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nowanie rolniczych artykułów spożywczych, Magazynowa-
nie towarów, Magazynowanie towarów handlowych, Maga-
zynowanie towarów w dużych ilościach, Magazynowanie 
urządzeń do użytku domowego, Magazynowanie urządzeń 
elektrycznych, Magazynowanie w chłodniach, Magazyno-
wanie żywności, Organizowanie magazynowania paliw, Or-
ganizowanie składowania towarów, Pakowanie, Organizowa-
nie składowania bagażu, Pakowanie artykułów do transpor-
tu, Pakowanie artykułów na zamówienie i według specyfika-
cji osób trzecich, Pakowanie artykułów odzieżowych 
do transportu, Pakowanie i opakowywanie towarów, Pako-
wanie prezentów, Pakowanie produktów, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Pakowanie towarów, Pakowanie to-
warów do przeprowadzki, Pakowanie towarów na upominki, 
Pakowanie towarów podczas transportu, Pakowanie towa-
rów w skrzynie, Pakowanie towaru, Pakowanie żywności, 
Przechowywanie bagażu, Przechowywanie bagażu pasaże-
rów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, 
Przechowywanie ładunku, Przechowywanie ładunku przed 
przewozem, Przechowywanie pod zamknięciem celnym, 
Przechowywanie pojazdów, Składowanie, Składowanie to-
warów, Transport i składowanie, Transport i składowanie to-
warów, Tymczasowe przechowywanie dostaw, Tymczasowe 
przechowywanie rzeczy osobistych, Udostępnianie miejsc 
do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [self-storage], 
Usługi doradcze w zakresie pakowania towarów, Usługi do-
radcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi dorad-
cze związane z przepakowywaniem towarów, Usługi dystry-
bucji ładunków na paletach, Usługi etykietowania, Usługi in-
formacyjne związane z przechowywaniem, Usługi konsulta-
cyjne związane z przechowywaniem, Usługi magazynowe, 
Usługi opakowywania i pakowania, Usługi pakowania, Usługi 
pakowania w skrzynki, Usługi pośrednictwa związane 
ze składowaniem, Usługi przechowywania paczek, Usługi 
składowania, Usługi w zakresie pakowania i opakowań, Usłu-
gi w zakresie przechowywania bagażu, Usługi związane 
z magazynowaniem towarów, Parkowanie pojazdów, Parko-
wanie samochodów, Rezerwowanie miejsc parkingowych, 
Udostępnianie miejsc parkingowych, Usługi parkingowe, Na-
wigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy), Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Czarterowanie pojazdów do trans-
portu, Logistyka transportu, Maklerstwo transportowe, Zwie-
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodni-
kiem, usługi organizowania wycieczek, Autobusowe usługi 
transportowe, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia 
ich posiadaczom podróży, Eskortowanie pacjentów podczas 
transportu, Eskortowanie podróżnych, Koordynowanie pla-
nów podróży dla osób prywatnych i grup, Obsługa naziem-
na pasażerów, Oprowadzanie wycieczek, Organizacja trans-
portu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację 
online, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, Organizacja wiz podróż-
nych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeż-
dżających za granicę, Organizowanie ekspedycji, Organizo-
wanie eskorty podróżnych, Organizowanie i prowadzenie 
wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży 
autobusem, Organizowanie lotów, Organizowanie podróży 
biznesowych, Organizowanie podróży i rejsów, Organizowa-
nie podróży i wycieczek statkami, Organizowanie podróży 
z i do hotelu, Organizowanie podróży zagranicznych dla ce-
lów kulturalnych, Organizowanie samochodowego trans-
portu pasażerskiego, Organizowanie transportu wakacyjne-
go, Organizowanie transportu pasażerskiego, Organizowa-
nie transportu kolejowego pasażerów, Organizowanie trans-
portu dla pasażerów biznesowych, Organizowanie transpor-
tu taksówkowego, Organizowanie wczasów, Organizowanie 
wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek auto-

karowych, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Or-
ganizowanie wycieczek w ramach programu bonusowego 
na rzecz klientów korzystających z kart kredytowych, Organi-
zowanie wycieczek zagranicznych, Pasażerski transport sa-
mochodowy, Planowanie i organizowanie podróży, Plano-
wanie podróży, Planowanie trasy podróży, Prowadzenie wy-
cieczek, Przewóz osób systemami szybkiej kolei miejskiej, 
Przewożenie podróżujących autobusami, Rezerwacja miejsc 
na podróż, Rezerwowanie podróży, Świadczenie usług w za-
kresie wycieczek ze zwiedzaniem, Taksówki (Usługi -), Trans-
port autobusowy, Transport autokarowy pasażerów, Trans-
port bagażu pasażerów, Transport bagażu podróżnego, 
Transport drogowy pasażerów, Transport drogowy podróż-
nych, Transport drogowy tekstyliów, Transport kolejami jed-
noszynowymi, Transport kolejowy pasażerów, Transport lą-
dowy osób, Transport lądowy pasażerów, Transport lądowy 
podróżnych, Transport osób drogą lądową, Transport osób 
i towarów drogą lądową, powietrzną i wodną, Transport pa-
sażerów autobusami, Transport pasażerów i ich bagażu, 
Transport pasażerów kolejką linowo-szynową, Transport pa-
sażerów mikrobusem, Transport pasażerów omnibusem, 
Transport pasażerów pojazdami z szoferem, Transport pasa-
żerów promem, Transport pasażerów statkiem rejsowym, 
Transport pasażerów sterowcem, Transport pasażerski drogą 
powietrzną, Transport pasażerów wodami śródlądowymi, 
Transport pasażerski kolejowy, Transport pasażerski koleją, 
Transport podróżnych samochodem, Transport podróżnych 
taksówką, Transport podróżnych tramwajem, Transport po-
dróżnych za pomocą pociągów, Transport tramwajowy, 
Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży 
wakacyjnych, Usługi agencyjne w zakresie organizowania 
transportu podróżnych, Usługi agencyjne w zakresie organi-
zowania transportu osób, Usługi autokarów pasażerskich, 
Usługi biura podróży związane z podróżą omnibusem, Usłu-
gi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi kie-
rowców, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów po-
między parkingami lotniska a lotniskiem, Usługi odpraw, 
Usługi taksówek, Usługi towarzyszenia podróżnym, Usługi 
tramwajów, Usługi transportowe autokarowe, Usługi trans-
portu autobusami, Usługi transportu drogowego dla pasaże-
rów, Usługi transportu kolejowego pasażerskiego, Usługi 
transportu mikrobusami, Usługi transportu zbiorowego dla 
ludności, Usługi w zakresie organizowania transportu po-
dróżnych, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Usługi w za-
kresie podróży, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na po-
dróże i wycieczki, Usługi w zakresie rezerwacji podróży 
i środków transportu, Usługi w zakresie transportu drogowe-
go dla osób, Usługi w zakresie transportu i wycieczek dla 
osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie udzielania infor-
macji na temat rozkładu jazdy związanego z podróżowa-
niem, Usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związa-
ne z planowaniem podróży, Wydawanie biletów na podróż, 
Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem maszyn wydają-
cych bilety na podróż, Zapewnianie transportu drogowego 
osobom w podeszłym wieku, Zapewnianie transportu pasa-
żerów drogą lądową, Zapewnianie transportu pasażerów 
drogą powietrzną, Zapewnianie transportu pasażerów dro-
gą wodną, Zapewnienie transportu osobom starszym lub 
niepełnosprawnym [usługi charytatywne], Pośrednictwo 
przy przewozie osób, Pośrednictwo przy przewozie rzeczy, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agen-
cje rezerwacji podróży, Agencje usługowe do planowania 
podróży, Doradztwo w dziedzinie podróży biznesowych 
świadczone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, Do-
radztwo w dziedzinie podróży świadczone przez centra ob-
sługi telefonicznej i infolinie, Doradztwo w dziedzinie usług 
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transportowych świadczone przez centra obsługi telefo-
nicznej i infolinie, Doradztwo w zakresie planowania trasy 
podróży, Doradztwo w zakresie podróży, Dostarczanie in-
formacji dotyczących transportu, Informacja o transporcie, 
Informacja turystyczna, Informacja w zakresie ruchu drogo-
wego, Informacje dla podróżnych odnośnie zakłóceń spo-
wodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyczny-
mi, Informacje o ruchu drogowym, Rezerwacja biletów ko-
lejowych, Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja miejsc 
dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na transport pojazdami 
silnikowymi, Rezerwacja miejsc w różnych środkach trans-
portu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur tury-
stycznych, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie transpor-
tu, Rezerwowanie transportu autokarowego, Rezerwowa-
nie transportu kolejowego, Rezerwowanie transportu pro-
mami, Rezerwowanie transportu za pośrednictwem świa-
towych sieci komputerowych, Skomputeryzowane plano-
wanie związane z transportem, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skompute-
ryzowane usługi informacyjne dotyczące usług transporto-
wych, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
podróży, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie 
przewozu pasażerów, Świadczenie usług w zakresie infor-
macji podróżnej, Udostępnianie danych związanych 
z transportem pasażerów, Udzielanie informacji dotyczą-
cych transportu pasażerskiego, Udzielanie informacji doty-
czących podróży, Udzielanie informacji dotyczących opłat 
za przejazd, Udzielanie informacji dotyczących transportu 
drogowego, Udzielanie informacji dotyczących warunków 
drogowych i ruchu drogowego, Udzielanie informacji tury-
stycznych, Udzielanie informacji związanych z wynajmem 
przestrzeni magazynowej, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Parkowanie, przecho-
wywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi przewozu, 
Wydawanie biletów za usługi transportowe (w postaci pa-
pierowej lub elektronicznej), Świadczenie usług przewozu 
osób zamawianych zdalnie, Świadczenie usług przewozu 
rzeczy zamawianych zdalnie, Usługi doradcze dotyczące 
transportu., Organizowanie publicznego transportu zbio-
rowego, Znakowanie środków transportu, 41 Organizowa-
nie i prowadzenie szkoleń dotyczących transportu, Wyda-
wanie publikacji dotyczących transportu, Usługi publiko-
wania rozkładów jazdy środków transportowych, w tym 
przez sieć internet lub za pośrednictwem aplikacji mobil-
nych, Usługi publikowania rozkładów jazdy środków trans-
portowych, w tym przez sieć internet lub za pośrednic-
twem aplikacji mobilnych, 42 Prowadzenie stron interneto-
wych dotyczących transportu, Usługi informatyczne doty-
czące transportu, 45 Usługi pozyskiwania zezwoleń i licen-
cji dotyczących transportu.

(210) 527123 (220) 2020 03 30
(731) GTC AMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Talk It Out
(510), (511) 35 Rozpowszechnianie reklam, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Usługi zawiązane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usłu-
gi telekomunikacyjne], Przesyłanie wiadomości, Transmisja 
podkastów, 41 Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Usługi rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Informacja o rekreacji, Or-

ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(210) 527421 (220) 2021 04 08
(731) MATUCH WIESŁAW, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SM

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 3 Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Mydło 
do kąpieli, Aromaty, Balsamy do ciała, Aromatyczne olejki 
do kąpieli, Aromatyczne olejki eteryczne, Balsamy oczysz-
czające, Bazy do perfum kwiatowych, Drewno zapachowe, 
Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Mydła, Mydła 
do użytku domowego, Mydła do użytku osobistego, Nie-
lecznicze sole do kąpieli, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała 
i twarzy, 14 Biżuteria, Akcesoria do biżuterii, Amulety, Biżute-
ria damska, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, 
Biżuteria osobista, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z metali nieszlachetnych, Bransoletki charytatywne, Bran-
soletki na kostkę, Bransolety, Breloczki do kluczy, Breloczki 
do kluczy jako biżuteria, Krzyżyki, Łańcuszki, Paciorki do me-
dytacji, Pierścionki, Pudełka na biżuterię, Różańce, Srebro 
i jego stopy, Sygnety, Wisiorki, Złoto i jego stopy, 16 Obrazy 
artystyczne, Akwarele, Obrazy i zdjęcia, Oprawki na zdjęcia 
lub obrazy, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje fotograficz-
ne, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Reprodukcje graficz-
ne dzieł sztuki, Naklejki, Naklejki na samochody, 21 Pojemniki 
na kwiaty, Miski na kwiaty, 25 Akcesoria na szyję, Apaszki, 
Bandany, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, 
Bluzy z kapturem, Chustki na głowę, Chusty, Czapki basebal-
lowe, Czapki dziane, Czapki bez daszków, Czapki sportowe, 
Fartuchy, Koszule, Kurtki, Koszulki polo, Koszulki z nadrukami, 
Koszulki z krótkim rękawem, Obuwie, Odzież, Odzież lniana, 
T-shirty z krótkim rękawem, Togi, Tuniki, Spodnie, 30 Miód, 
Kawa, Miód naturalny, 31 Kwiaty, Żywe kwiaty, 33 Miód pitny.

(210) 527426 (220) 2021 04 13
(731) FOOD MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustanów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Orico

(531) 29.01.14, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.02, 26.01.03, 
26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.11

(510), (511) 29 Buliony, Batony spożywcze na bazie soi, Ba-
tony organiczne na bazie orzechów i ziaren, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Chipsy sojowe, Danie gotowe, składają-
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ce się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [che-
onggukjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wchodzi 
przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], Dip 
fasolowy, Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składają-
ce się głównie z substytutów mięsa, Hummus, Hummus [pa-
sta z ciecierzycy], Koncentraty zup, Paluszki z twarożku sojo-
wego, Pasty do zup, Potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, Przekąski na bazie kokosu, Przekąski na bazie soi, 
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, Wstępnie 
ugotowana zupa, Zupy, Zupy w puszkach, Jaja w proszku, 
Jaja w stanie płynnym, Substytuty jaj, Jogurt sojowy, Burgery 
sojowe, Burgery z tofu, Falafel, Fermentowane tofu, Fermen-
towana soja [natto], Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Liofilizo-
wane tofu w kawałkach [kohri-dofu], Nadzienie bakaliowe 
[owoce konserwowane], Pasztet warzywny, Pasty na bazie 
roślin strączkowych, Soja konserwowana spożywcza, Soja 
konserwowa do użytku spożywczego, Soja, przetworzona, 
Soja [przetworzona], Substytuty mięsa na bazie warzyw, 
Tofu, Tofu w postaci niestężonej [Tofu nao], Tofu z soi, Bu-
liony [gotowe], 30 Słodkie polewy i nadzienia, Syropy i me-
lasa, Dulce de leche [kajmak], Słodkie pasty do smarowania 
[miód], Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
Chipsy zbożowe, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
wykonane z mąki sojowej, Aromaty kawowe, Cykoria [substy-
tut kawy], Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wyko-
rzystania jako substytuty kawy, Cykoria do stosowania jako 
substytut kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty 
kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, 
Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa bezkofeinowa, 
Kawa aromatyzowana, Mieszaniny cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy 
i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej 
i kawy, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Mieszanki wycią-
gów z kawy słodowej i kawy, Nadzienia na bazie kawy, Prażo-
ny jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Preparaty 
roślinne zastępujące kawę, Preparaty z cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Substytut kawy na bazie cykorii, Sub-
stytuty kawy na bazie warzyw, Substytuty kawy [na bazie 
zbóż lub cykorii], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub pre-
paraty roślinne zastępujące kawę], Torebki z kawą, Wyciągi 
kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakt sło-
du do celów spożywczych, Przetwory spożywcze na bazie 
słodu, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetworzone 
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i na-
pojów, Przetworzony chmiel, Słód do celów spożywczych.

(210) 527820 (220) 2021 05 17
(731) DCRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) DCRA
(510), (511) 2 Żywice naturalne w stanie surowym, 17 Two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, Żywica naturalna w stanie 
surowym lub półobrobionym, 19 Materiały budowlane nie-
metalowe.

(210) 528587 (220) 2021 05 08
(731) KRAINA DOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANTY ECO STORE

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, 35 Usługi informacyjne dla konsumentów.

(210) 528632 (220) 2021 05 10
(731) MAZUR TOMASZ DENIMED STOMATOLOGIA  

DR N.MED. TOMASZ MAZUR, Kolonia Poczesna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEN i MED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 02.09.10, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 5 Żywice dentystyczne, Szczeliwa dentystyczne, 
Mastyksy dentystyczne, Kompozyty dentystyczne, Amalga-
maty dentystyczne, Surowce dentystyczne, Preparaty higie-
niczne do użytku medycznego, Ceramika do użytku w sto-
matologii, Materiały dentystyczne, Produkty chemiczne 
używane w stomatologii, Materiały porcelanowe do użytku 
w stomatologii, Dentystyczne materiały do tworzenia mo-
deli zębów, Stopy metali szlachetnych do użytku w stoma-
tologii, Preparaty farmaceutyczne używane w stomatologii, 
Materiały z metali szlachetnych do użytku w stomatologii, 
Alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, 10 Implan-
ty dentystyczne, Implanty protetyczne, Implanty [protezy], 
Implanty [protezy] stosowane w stomatologii, Implanty 
[protezy] do chirurgii stomatologicznej, Implanty denty-
styczne wykonane z materiałów sztucznych, Implanty [pro-
tezy] do użytku w chirurgii żuchwy, Materiały na implanty 
do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Protezy 
dentystyczne, Protezy stosowane w stomatologii, Protezy 
do wszczepiania do żuchwy, Protezy dentystyczne w posta-
ci wkładów, Implanty [protezy] stosowane w chirurgii twarzy, 
Protezy w postaci pełnych koron zębowych, Protezy w po-
staci częściowych koron zębowych, Klipsy dentystyczne 
do zabezpieczania istniejącej protezy zębowej, Spektrofoto-
metry dentystyczne do ustalania koloru protezy dentystycz-
nej, Materiały na implanty do użytku w chirurgii [protezy], 
Protezy z porcelany o wysokiej wytrzymałości przytwierdza-
ne do struktury szkliwa, Korony dentystyczne, Mostki den-
tystyczne, 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Kon-
sultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Udzielanie 
informacji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, 
Usługi czyszczenia zębów, Usługi w zakresie higieny, Usługi 
periodontyczne, Usługi dentystyczne, Stomatologia kosme-
tyczna, Stomatologia z sedacją, Usługi kliniki dentystycznej, 
Usługi w zakresie wybielania zębów, Usługi doradcze doty-
czące implantów protetycznych, Usługi ortodontyczne, Sto-
matologia zachowawcza, Endodoncja (leczenie kanałowe), 
Usługi medyczne dla ludzi, w szczególności dotyczące me-
dycyny estetycznej, Zabiegi laserowe dotyczące medycyny 
estetycznej, Przeprowadzanie zabiegów dotyczących medy-
cyny estetycznej, Medycyna estetyczna, Korzystanie z lase-
rów w celach medycznych, Chirurgia dentystyczna.

(210) 529227 (220) 2021 05 24
(731) ŻEGALSKI SŁAWOMIR GEFREED, Kiekrz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Gefreed

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Gotowe produkty spożywcze w postaci so-
sów, Lasagna, Lasagne, Mrożone posiłki składające się głów-
nie z makaronu, Naleśniki, Paszteciki z wieprzowiny, Placki, 
Potrawy z makaronu, Ravioli [gotowe], Spody do pizzy, La-
sagne bezglutenowe, Klopsiki mięsne bezglutenowe, Gulasz 
bezglutenowy, Pierogi bezglutenowe, Chilli con carne bez-
glutenowe, Ravioli bezglutenowe, Paszteciki bezglutenowe, 
Łazanki bezglutenowe, Kluski śląskie bezglutenowe, Gnocchi 
bezglutenowe, Makaron bezglutenowy, Placki bezgluteno-
we, Sosy bezglutenowe, Ciasta bezglutenowe, Torty bezglu-
tenowe, Desery bezglutenowe.

(210) 529351 (220) 2021 05 26
(731) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Zdrowy Lizak MNIAM-MNIAM
(510), (511) 5 Wyroby medyczne w postaci draży, landrynek, 
lizaków, czekolady, Wyroby medyczne w postaci słodyczy 
bez cukru.

(210) 529505 (220) 2021 05 27
(731) MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mille Sapori IF&B INALCA FOOD & BEVERAGE 

POLAND

(531) 01.05.02, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15, 
01.03.12, 01.03.13, 09.07.19, 26.11.03, 26.11.13

(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i go-
spodarstwa domowego oraz sprzęty do czyszczenia, w tym 
druciaki metalowe, gąbki czyszczące, formy do ciasta, mate-
riały do polerowania (ściereczki), mopy i rękawice kuchenne, 
szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, wiadra z wyci-
skarkami do mopów, 29 Mięso, drób, dziczyzna, w tym wędli-
ny, Ryby i owoce morza (nieżywe), w tym atrament z mątwy 
i anchois, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy z warzyw i owo-
ców, kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne, w tym nabiał 
i sery, Oleje i tłuszcze jadalne, w tym oliwy, oleje palmowe 
i sansa, przecier pomidorowy, 30 Kawa, herbata, kakao i sub-

stytuty kawy, Ryż i kasz, Tapioka i sago, Mąka i produkty 
mączne oraz produkty zbożowe w tym mąka typu: pszenna, 
razowa, blu, wysokobiałkowa, 00 do pizzy, FPI, kukurydziana, 
semola, sojowa, rimacinata, manitobola i podsypka kuku-
rydziana, Makaron, w tym makaron suchy, jajeczny i świeży 
(mrożony), Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, 
miód, melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, 
Ocet, w tym ocet balsamiczny i winny, Sosy i kremy, w tym 
krem balsamiczny, pesto, salsa, sos do pizzy, Przyprawy, Lód, 
31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetwo-
rzona ziarna nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne 
rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód, 
32 Piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bez-
alkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne 
preparaty do produkcji napojów, 33 Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), 35 Zarządzenie w działalności handlo-
wej, administrowanie działalności handlowej, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napo-
jami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami alkoholowymi ( z wyjątkiem piwa), agencja 
importowo-eksportowa, 39 Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów.

(210) 529817 (220) 2021 06 02
(731) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE ZAKRĘCENI GELATO NOBILE 

NATURALMENTE FRULLATI

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lizaki lo-
dowe, Środki wiążące do lodów spożywczych, Czekolada, 
Gofry, Sosy owocowe, Jogurt mrożony, Sorbety (lody), Kawa, 
Naleśniki, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Proszki do sporządzania lodów.

(210) 529985 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS R.J. FRONC SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CINNAMON
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, 
Etykiety adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, 
grafika, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 
35 Usługi w zakresie reklamy i promocji, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezenta-
cja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 38 Przesyła-
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nie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie 
dostępu do baz danych, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnie-
nie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty elektro-
nicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji do-
tyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.

(210) 529991 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS R.J. FRONC SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PIAZZA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, 
Etykiety adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, 
grafika, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 
35 Usługi w zakresie reklamy i promocji, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezenta-
cja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 38 Przesyła-
nie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie 
dostępu do baz danych, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnie-
nie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty elektro-
nicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji do-
tyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.

(210) 529995 (220) 2021 06 04
(731) FOOD & FRIENDS R.J. FRONC SPÓŁKA JAWNA, 

Kraków
(540) (znak słowny)
(540) CILANTRO
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, 
Etykiety adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury 
i folii z tworzyw sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, 

grafika, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 
35 Usługi w zakresie reklamy i promocji, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie 
prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezenta-
cja firm oraz ich towarów i usług w internecie, 38 Przesyła-
nie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych 
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie internetowego forum dyskusyjnego, Przydzielanie 
dostępu do baz danych, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnie-
nie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty elektro-
nicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości 
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicz-
nej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów 
komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informa-
tycznymi, Udostępnianie stron internetowych za pośrednic-
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne i hotelar-
skie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, 
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele 
i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie 
sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji do-
tyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.

(210) 530238 (220) 2021 06 14
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

-USŁUGOWE DIAMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMOND

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Armatura metalowa do przewodów przesyła-
nia gazu i sprężonego powietrza, w tym między innymi takie 
jak wykonane z metalu: złączki instalacyjne i rozdzielacze, 
kurki do instalacji gazowych, filtry i przewody przyłączenio-
we, Konstrukcje metalowe basenów kąpielowych, Blacha 
metalowa [płyty, arkusze], Drobne wyroby metalowe, Drut 
metalowy z metali nieszlachetnych, w tym drut miedziany 
nieizolowany, Drut do lutowania metalowy, Ekrany paleni-
skowe, Dozowniki do ręczników z zamocowaniem metalo-
wym, Miedź surowa lub półprzetworzona, Mosiądz surowy 
lub półprzetworzony, Nawijarki niemechaniczne do przewo-
dów giętkich metalowe, Kabiny kąpielowe metalowe, Klamki 
metalowe, Krany, Kurki do beczek metalowe, Ruszty piecowe 
beleczkowe, Pokrętła i gałki metalowe, Kolanka do rur meta-
lowe, końcówki do kabli metalowe, Końcówki wylotowe 
z metali, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Opaski 
zaciskowe metalowe do łączenia rur, Osłony do rur metalo-
we, Pierścienie miedziane, Metalowe liny, Okucia metalowe, 
Pręty metalowe, Uchwyty do wanien metalowe, Podkładki 
regulacyjne [dystansowe], Przewody centralnego ogrzewa-
nia metalowe, Przewody metalowe do instalacji wentylacyj-
nej i klimatyzacji, Przewody wodociągowe metalowe, Prze-
wody gazowe metalowe, Przewody ciśnieniowe metalowe, 
Przewody rozgałęźne metalowe do kanalizacji, Rury metalo-
we w tym rury metalowe do drenażu, Rurociągi zasilające 
metalowe, Metalowe rury odpływowe, Rury ściekowe meta-



20 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2021

lowe, Rury i rurki ze stali, Gwoździe metalowe, Haki metalo-
we, Syfony do kanalizacji odpływowych, Śruby metalowe, 
Taśmy metalowe, Tuleje metalowe, Uchwyty metalowe, 
Uszczelki metalowe, Wieszaki metalowe, zaciski metalowe 
do rur i kabli, Zawory metalowe, Złączki rur metalowe, Zawia-
sy metalowe, Zawory wodociągowe metalowe, Zawory inne 
niż części maszyn metalowe, Zbiorniki metalowe, 7 Pompy 
cyrkulacyjne do centralnego ogrzewania, Pompy do instala-
cji grzewczych, Kurki spustowe, Membrany do pomp, Pompy 
odśrodkowe, Pompy próżniowe, Rury do kotłów jako części 
maszyn, 8 Przyrządy do cięcia rur, 9 Baterie słoneczne, Panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przemienni-
ki, inwertory [elektryczność], Przyrządy do pomiarów ciśnie-
nia, Przyrządy do pomiarów temperatury, Urządzenia pomia-
rowe, w tym między innymi liczniki wody, Urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do regulowania ko-
tłów, Urządzenia zdalnego sterowania, 11 Agregaty klimaty-
zacyjne, Akcesoria łazienkowe, Antyrozpryskowe dysze wylo-
towe do kranów, Filtry do wody pitnej, Filtry do klimatyzacji, 
Ciśnieniowe zbiorniki wody, Urządzenia do podgrzewania 
wody, Urządzenia do uzdatniania wody, Armatura do regula-
cji urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wod-
nych lub gazowych, Armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do przewodów gazowych, Armatura regulacyjna i bezpie-
czeństwa do urządzeń gazowych, Armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura do pieców, 
Kotły gazowe, Wentylatory nadmuchowe do kotłów, Arma-
tura łazienkowa, Baterie umywalkowe, Baterie wannowe, Ba-
terie bidetowe, Baterie prysznicowe, Baterie mieszające 
do rur wodociągowych, Dozowniki środków odkażających 
w łazienkach i toaletach, Płuczki ustępowe, Miski klozetowe, 
Bidety, Pisuary, Umywalki jako części instalacji sanitarnych, 
Wanny, Wanny spa, Wanny do nasiadówek, Wanny łazienko-
we, Sedesy, Suszarki łazienkowe do rąk, Urządzenia do celów 
sanitarnych, Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia 
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, Bojlery 
do gazu, Bojlery inne niż części maszyn, Ciśnieniowe zbiorni-
ki wody, Czyste komory [instalacje sanitarne], Dmuchawy 
kominowe, Podgrzewacze wody, Podgrzewacze wody 
do wanien, Pompy ciepła, Elektryczne urządzenia grzewcze, 
Filtry do baterii sanitarnych, Głowice termostatyczne do in-
stalacji grzewczych, Grzejniki elektryczne, Grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, w tym między innymi grzejniki panelo-
we stalowe, grzejniki aluminiowe, grzejniki łazienkowe rurko-
we, Akcesoria do grzejników, w tym między innymi akie jak: 
zawory grzejnikowe, wsporniki/wieszaki do grzejników, 
wkładki zaworowe, zaślepki do grzejników, odpowietrzniki 
do grzejników, zestawy korków grzejnikowych, Grzałki 
do wody, Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, Instalacje wodne do ogrzewania, Instalacje 
do zaopatrywania w wodę, Instalacje do dystrybucji wody, 
Instalacje do kąpieli, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, 
Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Kabiny natry-
skowe, Kabiny prysznicowe, Kabiny kąpielowe z wanną nie-
metalowe, Natryski, prysznice, Natryski ścienne w tym mię-
dzy innymi takie jak natryski ścienne z bateriami, natryski 
ścienne z deszczownicą, Natryski ręczne, Przewody natrysko-
we, Krany, krany czerpalne, kurki, Nawilżacze do grzejników 
centralnego ogrzewania, Rury do bojlerów centralnego 
ogrzewania, Kotły grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], 
Termiczne kolektory słoneczne, Ustępy przenośne, Syfony, 
Uszczelki do kranów wodociągowych, Rury wodociągowe 
do instalacji sanitarnych, Przewody gazowe, Urządzenia 
do klimatyzacji, Instalacje klimatyzacyjne, Wężownice jako 
części instalacji grzewczych lub wodnych, Przewody giętkie 
do instalacji urządzeń łazienkowych, Instalacje grzewcze, In-
stalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje i urządzenia 

wentylacyjne, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Ak-
cesoria do ogrzewania podłogowego - w tym między inny-
mi rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, rozdzielacze 
do ogrzewania podłogowego z kurkami odcinającymi, zesta-
wy mieszające do ogrzewania podłogowego bez pompy, 
Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], Urządzenia do suszenia rąk do toalet, 
Urządzenia do wanien z hydromasażem, Urządzenia klimaty-
zacyjne, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Ze-
stawy mieszające do ogrzewania podłogowego z pompą 
cyrkulacyjną, Zbiorniki do płuczek ustępowych, Zlewozmy-
waki, Zawory termostatyczne, Zawory regulujące poziom 
w zbiornikach, Zawory do rur i rurociągów, Zasuwy komino-
we, Zmiękczacze wody, 17 Armatura niemetalowa do prze-
wodów sprężonego powietrza, wody i gazu, Liny gumowe, 
Kit, Folie izolacyjne, Materiały zbrojeniowe niemetalowe 
do rur niemetalowych, węży niemetalowych i innych prze-
wodów niemetalowych, Przewody rurowe giętkie niemeta-
lowe, Węże niemetalowe, Kształtki niemetalowe do rur ela-
stycznych, Kształtki niemetalowe do rur sztywnych, Nici 
z tworzyw sztucznych do zgrzewania tworzyw sztucznych, 
Nici gumowe nie dla włókiennictwa, Obrączki gumowe, Pa-
pier izolacyjny, pierścienie wodoszczelne niemetalowe, 
Szczeliwa do połączeń, Sznury gumowe, Uszczelki do prze-
wodów niemetalowe, Uszczelki z włókna wulkanizowanego, 
Uszczelki zapobiegające przeciekom wody, Uszczelki do rur, 
Wata do uszczelniania [szczeliwo], Węże do podlewania, 
Węże z materiałów tekstylnych, Włókna wulkanizowane, Za-
tyczki gumowe, Zawory izolacyjne, Zawory klapowe gumo-
we, Zawory z tworzyw sztucznych do przewodów drenażo-
wych, Zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, Złącza 
rozprężone do uszczelniania, Złączki niemetalowe do rur 
elastycznych, Niemetalowe kształtki rurowe, Złączki instala-
cyjne niemetalowe, Zawieszki do rur i przewodów niemeta-
lowe, Związki chemiczne do uszczelniania przecieków, Żywi-
ce syntetyczne [półprodukty], 19 Baseny kąpielowe niemeta-
lowe, Ksylolit, Kształtki rozgałęzione niemetalowe, Rury ka-
mionkowe, Rury drenażowe niemetalowe, Sztywne rury nie-
metalowe [budownictwo], Wsporniki niemetalowe do użyt-
ku w budownictwie, Marmur, Materiały konstrukcyjne nie-
metalowe, Obudowy kominków niemetalowe, Niemetalowe 
rury spustowe, Przewody ciśnieniowe niemetalowe, Przewo-
dy wodociągowe niemetalowe, Rurociągi zasilające nieme-
talowe, Syfony do kanalizacji odpływowych niemetalowe, 
Zawory przewodów drenażowych niemetalowe i nie z two-
rzyw sztucznych, Zawory wodociągowe niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, 20 Krany do beczek niemetalo-
we, Kołnierze do mocowania rur niemetalowe, Pokrętła nie-
metalowe, Siedzenia prysznicowe, Toaletki, Uchwyty 
do wanny niemetalowe, Umywalki obudowane szafką, Zaci-
ski do przewodów i rur niemetalowe, Szafki łazienkowe, Szaf-
ki łazienkowe pod umywalki, zlewy i zlewozmywaki, Zaciski 
niemetalowe do kabli, Zawory wodociągowe z tworzyw 
sztucznych, Zawory spustowe z tworzyw sztucznych, Zawo-
ry do rur drenażowych z tworzyw sztucznych, Zawory nie-
metalowe, inne niż części maszyn, Zbiorniki niemetalowe 
i nie murowane, 21 Dozowniki ręczników papierowych, Do-
zowniki mydła, Dozowniki papieru toaletowego, Kotły, 22 Pa-
kuły, Złączki niemetalowe, 37 Instalacja i naprawy urządzeń 
klimatyzacyjnych, sanitarnych, wodociągowych, gazowych, 
grzewczych, Instalacje urządzeń kuchennych i łazienkowych, 
Instalowanie i naprawa pieców, Usługi hydrauliczne, 40 Wy-
rób kotłów, Wytwarzanie energii, 42 Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie syste-
mów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie technolo-
gii informatycznej [IT].
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(210) 530848 (220) 2021 06 25
(731) ANDRES KATARZYNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Andres

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Ubrania, nakrycia głowy, obuwie w tym 
z tekstyliów, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży za pomocą 
Internetu: odzieży, nakryć głowy, obuwia, materiałów i ar-
tykułów krawieckich, maszyn do szycia, książek, katalogów, 
wykrojów, Usługi marketingowe, promocyjne, reklamowe, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Wydawanie i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w za-
rządzaniu, Dekorowanie wystaw, Reprezentowanie intere-
sów osób trzecich, Usługi agencji importowo-eksportowej, 
Usługi w zakresie działalności galerii i salonów wystawienni-
czych w celach handlowych i reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe i pośrednictwo w wynajmo-
waniu powierzchni na cele reklamowe, prezentacja poprzez 
telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz inne środki 
komunikacji z możliwością złożenia zamówienia oraz zaku-
pu na odległość usług, krawieckich, doradztwa w zakresie 
szycia, usług związanych z drukowaniem na tkaninach, spo-
rządzaniem i drukowaniem szablonów, impregnowaniem 
tkanin i ich wycinaniem, obróbką tkanin i wełny, robótek 
ręcznych, usług edukacyjnych w zakresie krawiectwa, historii 
mody, projektowania i konstruowania odzieży, 40 Krawiec-
two w tym szycie odzieży dla kobiet i mężczyzn na miarę, 
Hafciarstwo, Obrębianie tkanin, Obróbka tkanin i wełny, Dru-
kowanie szablonów [wykroje, rysunki], Drukowanie na tkani-
nach, Impregnowanie tkanin, Krojenie materiałów, Przeróbki 
odzieży, Przeróbki odzieży jako produkcja na zamówienie, 
Robótki ręczne, Usługi krawieckie, Usługi krawieckie jako 
produkcja na zamówienie, Wycinanie tkanin, Doradztwo 
w zakresie szycia i przekazywanie informacji w tym zakresie 
za pomocą Internetu, Usługi poligraficzne, Usługi fotograficz-
ne (obróbka i wywoływanie zdjęć), 41 Edukacja w zakresie 
krawiectwa i historii mody, Organizowanie szkoleń, kursów, 
warsztatów, konkursów, wydawanie certyfikatów w zakresie 
usług krawieckich, Kształcenie i prowadzenie zajęć prak-
tycznych w zakresie projektowania, konstruowania i szycia 
odzieży, Organizowanie pokazów mody, Prowadzenie galerii 
w celach kulturalnych, Realizacja filmów szkoleniowych, Wy-
dawanie katalogów i książek w tym online, Usługi tłumaczeń.

(210) 531134 (220) 2021 07 06
(731) NATURIN VISCOFAN GMBH, Weinheim, DE
(540) (znak słowny)
(540) COLLINSTANT
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
zawierające białko.

(210) 531158 (220) 2021 07 06
(731) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) STREET

(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 
19.07.10, 25.01.15, 05.09.99, 26.04.02, 26.04.18

(510), (511) 29 dipy, ekstrakty warzywne i mięsne, 30 Musz-
tardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majo-
nezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe, sosy ma-
jonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy 
przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, 
sosy mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy wa-
rzywne, sosy ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy 
sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, pesto, aromaty i przy-
prawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(210) 531390 (220) 2021 07 11
(731) WADIMA PRODUCENT BIELIZNY OSOBISTEJ SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka 
(540) (znak słowny)
(540) WADIMA
(510), (511) 24 Tkaniny bawełniane, tkaniny wełniane, tka-
niny z tworzyw sztucznych, tkaniny elastyczne, bielizna po-
ścielowa i koce, materiały do produkcji bielizny osobistej, ety-
kiety z materiału tekstylnego, tkaniny elastyczne, Elastyczne 
tkane materiały tekstylne, artykuły tekstylne do użytku jako 
pościel, dzianiny elastyczne na bieliznę dla pań, dzianiny 
elastyczne na odzież sportową, dzianiny elastyczne na stro-
je gimnastyczne, dzianiny z przędzy bawełnianej, dzianiny 
z przędzy jedwabnej, dzianiny z przędzy wełnianej, dzianiny 
z wiskozy, dżins, 25 Bielizna, trykoty, bielizna termoaktywna, 
bielizna przeciwpotowa, bielizna sportowa, bielizna wchła-
niająca pot, biustonosze, gorsety, krótkie koszulki, kostiumy 
kąpielowe, kąpielówki, halki, majtki, piżamy, koszule nocne, 
slipy, szlafroki, śpioszki dziecięce, koszule, bluzki, sukienki, 
spódnice, spodnie, bluzy, legginsy, kalesony, bokserki, pod-
koszulki, bluzy dresowe, spodnie dresowe, czapki, szaliki, 
chusty, dziane buty dla niemowląt, halki (bielizna), kamizelki, 
kimona, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, ko-
szule do spania, piżamy, 40 Usługi krawieckie, usługi dzie-
wiarskie, usługi hafciarskie, krojenie tkanin.

(210) 531587 (220) 2021 07 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) JBB Bałdyga KIEŁBASIAK PIECZONY POLECANY 
na Zimno Z CHRZANEM

(531) 08.01.06, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.10, 
25.01.15, 29.01.15

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
chrupki na bazie mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, 
flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbaski w cieście, kiełba-
sy, konserwy mięsne, krokiety spożywcze, krwawa kiszka, 
mięso, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawiera-
jące tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, 
raki nieżywe, smalec, sosy mięsne, szynka, tłuszcze jadalne, 
wątroba, wędliny, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu 
i królików, konserwy mięsne, podroby mięsne i z krwi, pro-
dukty mięsopodobne, produkty gotowe na bazie mięsa lub 
wędlin, produktami z branży spożywczej.

(210) 532160 (220) 2021 08 18
(731) PREMIUMDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wilcza Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) premium druk

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru tub kartonu, Cza-
sopisma [periodyki], Etykiety z papieru lub kartonu, Gazety, 
Książki, Materiały do introligatorstwa, Materiały do pisania, 

Materiały drukowane, Materiały piśmienne, 40 Druk sitowy, 
Drukowanie, Drukowanie litograficzne, Drukowanie offseto-
we, Drukowanie zdjęć, Introligatorstwo, Laminowanie.

(210) 532376 (220) 2021 08 03
(731) DWORAK KLAUDIUSZ DWORAK DEVELOPMENT, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DD DWORAK DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Wynajem nieru-
chomości i majątku, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie 
czynszów, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem 
powierzchni biurowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, 
Wynajem lokali na cele biurowe, Finansowanie projektów de-
weloperskich, 37 Budownictwo, Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, Wynajem maszyn do pompowania betonu, 
Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem narzędzi ręcz-
nych i narzędzi z napędem elektrycznym, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa biur, 
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków służby 
zdrowia, Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów 
medycznych, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa 
sieci transportu podziemnego, Budowa szpitali.

(210) 532395 (220) 2021 08 05
(731) GÓRNICKI JERZY, Wszewilki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINARIAM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.01.01, 19.01.05, 19.07.01, 19.07.09, 
11.03.01, 05.07.10, 26.04.05, 26.04.18

(510), (511) 16 Papierowe torebki na wino, 20 Stojaki na wino 
[meble], 21 Dzbanki na wino, Karafki na wino, 22 Tekstylne 
torebki prezentowe na wino, 33 Białe wino, Czerwone wino, 
Grzane wino, Napoje zawierające wino [szprycer], Owocowe 
wino musujące, Piquette [wino z wytłoczyn winogrono-
wych], Wino, Wino alkoholizowane, Wino amontillado, Wino 
czerwone, Wino kuchenne, Wino musujące, Wino owocowe, 
Wino winogronowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wino-
gronowe wino musujące.

(210) 532853 (220) 2021 08 18
(731) ROSIŃSKI ADAM, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WT

(531) 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 532892 (220) 2021 08 19
(731) ŚMIECIUCH DARIUSZ, Tarnogród
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGROSTAL

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze i części do maszyn rolniczych.

(210) 533481 (220) 2021 09 02
(731) EMPIRIA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 11 Armatura kuchenna i łazienkowa: baterie, kra-
ny, natryski, Umywalki, zlewy, 20 Meble łazienkowe, Łazien-
kowe wyposażenie meblowe, lustra, półki.

(210) 533493 (220) 2021 10 18
(731) KONSORCJUM PRAWNO-FINANSOWE VERTUS 

SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VS KONSORCJUM PRAWNO-FINANSOWE VERTUS S.A.

(531) 27.05.01, 27.05.19, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
36 Agencje ściągania wierzytelności, Usługi agencji ściągania 
wierzytelności, Usługi w zakresie windykacji długu i fakto-
ringu wierzytelności, Doradztwo w sprawach finansowych, 
45 Usługi prawne, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Do-
radztwo prawne.

(210) 533496 (220) 2021 09 01
(731) DOMER SIERECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew
(540) (znak słowny)
(540) PELLPAL
(510), (511) 11 Piece grzewcze, Urządzenia grzewcze na pali-
wa stałe, 21 Kotły.

(210) 533498 (220) 2021 09 02
(731) ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE VIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bytom

(540) (znak słowny)
(540) UROSAL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci substancji lub połączenia substancji, Wyroby me-
dyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
pastylek, drażetek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, Leki, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
w terapii chorób układu moczowego, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek po-
wlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycz-
nych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów 
farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Ta-
bletki powlekane do celów farmaceutycznych, Suplementy 
diety, Produkty farmaceutyczne na dolegliwości związane 
z układem moczowym .

(210) 533500 (220) 2021 09 01
(731) DOMER SIERECKI SPÓŁKA JAWNA, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PELLPAL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 11 Piece grzewcze, Urządzenia grzewcze na pali-
wa stałe, 21 Kotły.

(210) 533501 (220) 2021 09 02
(731) ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE VIS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bytom

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROSAL

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne 
w postaci substancji lub połączenia substancji, Wyroby me-
dyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
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pastylek, drażetek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, Leki, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne stosowa-
ne w leczeniu ludzi, Preparaty farmaceutyczne stosowane 
w terapii chorób układu moczowego, Preparaty farmaceu-
tyczne w postaci tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek po-
wlekanych, Leki dla ludzi, Pastylki do celów farmaceutycz-
nych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów 
farmaceutycznych, Tabletki do celów farmaceutycznych, Ta-
bletki powlekane do celów farmaceutycznych, Suplementy 
diety, Produkty farmaceutyczne na dolegliwości związane 
z układem moczowym.

(210) 533510 (220) 2021 09 03
(731) OGME.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ]=[ zrury.pl

(531) 26.04.12, 26.04.16, 27.05.01, 24.17.02, 24.17.06, 14.07.11
(510), (511) 20 Meble.

(210) 533516 (220) 2021 09 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMIZA ZAWSZE W AKCJI!

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 24.17.04, 29.01.14
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowi-
zualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multi-
medialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne i kom-
puterowe, Programy komputerowe, programy do prowa-
dzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbior-
nikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi 
interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 
16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu-
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papiero-
wej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, 
Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy 
fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotogra-
ficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie opra-
wione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, 
Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania 
fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy fo-
tograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-

nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi 
reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, 
organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem 
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach 
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsoro-
wanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów 
reklamowych dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja po-
kazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi 
marketingu i public relations, Merchandising, Reklamowy 
serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multi-
medialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, Gier, za-
bawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych 
i artykułów kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, 
odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, 
w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym 
lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i prze-
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfro-
wym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, 
satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i internet, 
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu 
i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji 
interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazy-
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarcza-
nie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi 
teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie 
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletek-
stowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron interne-
towych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi 
rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów 
innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line ksią-
żek i periodyków, Produkcja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów 
i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie 
multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie 
imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych 
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, 
Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, 
realizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali 
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 533519 (220) 2021 09 02
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) REMIZA. ZAWSZE W AKCJI!
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
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Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do trans-
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewi-
zyjne i komputerowe, Programy komputerowe, programy 
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do uży-
cia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, cza-
sopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne publi-
kacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły 
papiernicze, fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpi-
sane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie 
oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania foto-
grafii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mo-
cowania fotografii, Pudełka do przechowywania fotografii, 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów 
fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wkle-
jania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania foto-
grafii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały 
piśmienne, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w syste-
mie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, 
internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations, 
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, 
artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyj-
nych i komputerowych, Gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i ceramicznych i artykułów kosmetycznych, 
higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożyw-
czych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wie-
lobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby 
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, in-
teraktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-li-
ne z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i au-
diotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszenio-
wego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, 
włączając teleturnieje, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez 
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multime-
dialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 

wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, re-
alizacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali 
telewizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewi-
zji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi 
w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 533538 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533539 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533540 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533541 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533542 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533543 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533544 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533545 (220) 2021 09 03
(731) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 533570 (220) 2021 09 06
(731) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG InfoMonitor GRUPA BIK

(531) 26.01.01, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i eksper-
tyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz 
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji 
handlowej, przyjmowanie, przechowywanie i ujawnianie 
informacji gospodarczych, usługi w zakresie pozyskiwania 
danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarza-
nia informacji, usługi systematyzowania baz danych i wy-
szukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, zarządzanie plikami, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach 
danych dla osób trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz 
o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i prze-
tworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem da-
nych do komputerowych baz danych związanych z zadłuże-
niem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych 
danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, 
archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem moż-
liwości przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie 
i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu 
o pozyskiwane informacje, sortowanie danych w kompute-
rowych bazach danych, zarządzanie plikami, wywiad gospo-
darczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, 
analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia statystyczne, 
przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie au-
kcji i przetargu publicznego, porady udzielane konsumen-
tom w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania 
w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama po-
przez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi 
budowania wizerunku firmy, usługi w zakresie gromadze-
nia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych 
o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych, usługi 
sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycz-
nym na podstawie zebranych danych, raporty ekonomiczne, 
usługi związane z kontrolowaniem powiadomień wysyła-
nych do klientów, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, 
informacja finansowa, usługi windykacji należności, opra-
cowywanie raportów dotyczących oceny zobowiązań fi-
nansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec ban-
ków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów i ocen 
ekonomiczno - finansowych, usługi informacyjne dotyczące 
bankowości i tematyki kredytowej, usługi bankowe związa-
ne z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi w za-
kresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania 
portfela kredytów, w tym hipotecznych, usługi wyznaczania 
modułów scoringowych jako statystyczna formuła matema-
tyczna wykorzystywana do wyliczania danych zgromadzo-
nych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej klientów, 
jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, 
prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowe-
go, sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekono-
miczno - finansowych, opracowanie i publikowanie rapor-
tów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych 
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 
usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo 
w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi trans-
feru środków finansowych, zarządzanie majątkiem dłużni-
ków, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie 
informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, 
usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów 
odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, usługi związa-
ne z generowaniem wezwań do zapłaty zobowiązań, usługi 
monitorowania działań dłużników, opracowywanie i publi-
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kowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych 
osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji 
finansowych, 38 Zapewnianie dostępu baz danych i tema-
tycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości i te-
matyki kredytowej, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, szkoleń, sympozjów z dziedziny 
bankowości i tematyki kredytowej, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, publikowanie w formie papie-
rowej i drogą on-line książek, tekstów, artykułów, organizo-
wanie szkoleń o tematyce bankowej, kredytowej i informacji 
bankowej, nauczanie i nauczanie korespondencyjne, do-
radztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji ban-
kowej, publikacje wyników badań i studiów sektorowych, 
42 Tworzenie i administrowanie stron internetowych, udo-
stępnianie baz danych oraz czasu dostępu do baz danych, 
udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie danych 
do wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów 
komputerowych, usługi związanie z tworzeniem oprogra-
mowania do platform informacyjnych i ich hosting, usługi 
badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych, 
dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, projektowa-
nie, instalowanie i konserwacja programów komputerowych 
do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie zdol-
ności kredytowej klientów banków, projektowanie, instalo-
wanie i konserwacja komputerowych programów informa-
tycznych dla potrzeb bankowości.

(210) 533612 (220) 2021 09 07
(731) MARK SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mark Synergia

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.07.25
(510), (511) 6 Metalowe materiały zbrojeniowe, Metalowe 
pręty zbrojeniowe, Metalowe kosze dachowe do użytku 
w budownictwie, Metalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, 35 Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do metalowych koszy dachowych do użytku 
w budownictwie, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do metalowych koszy dachowych do użytku w budownic-
twie, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do meta-
lowych prętów zbrojeniowych, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do metalowych prętów zbrojeniowych, Usługi 
handlu detalicznego w odniesieniu do metalowych materia-
łów zbrojeniowych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do metalowych materiałów zbrojeniowych, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do metalowych materiałów 
i elementów budowlanych i konstrukcyjnych, Usługi handlu 
hurtowego w odniesieniu do metalowych materiałów i ele-
mentów budowlanych i konstrukcyjnych, 36 Finansowanie 
projektów deweloperskich.

(210) 533632 (220) 2021 09 07
(731) ULATOWSKI ZBIGNIEW, Elbląg

(540) (znak słowny)
(540) Wypalanie Uzależnień Karmicznych Zbigniew 

Ulatowski
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Usługi w zakresie leczenia uza-
leżnień.

(210) 533634 (220) 2021 09 07
(731) HARSCHE-ZARZECZNY ROMAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNY SZLAK

(531) 27.05.01, 26.02.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
44 Usługi w zakresie tatuażu, Salony tatuażu.

(210) 533821 (220) 2021 09 10
(731) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) POLTEL
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do bu-
dowy sieci telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprze-
daż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
również drogą online.

(210) 533822 (220) 2021 09 10
(731) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) POLTEL TELECOM
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do bu-
dowy sieci telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprze-
daż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
również drogą online.

(210) 533824 (220) 2021 09 10
(731) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowny)
(540) POLTEL.COM.PL
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do bu-
dowy sieci telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprze-
daż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
również drogą online.

(210) 533825 (220) 2021 09 10
(731) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź
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(540) (znak słowny)
(540) POLTEL.PL
(510), (511) 35 Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego 
i teleinformatycznego, również drogą online, Pośrednictwo 
sprzedaży produktów do budowy sieci telekomunikacyjnej, 
również drogą online.

(210) 533826 (220) 2021 09 10
(731) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poltel

(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do bu-
dowy sieci telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprze-
daż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, 
również drogą online.

(210) 533888 (220) 2021 09 13
(731) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk
(540) (znak słowny)
(540) OUT-SOUND
(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustycz-
ne, membrany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 
17 Dźwiękoszczelne materiały, materiały ciepłochronne, ma-
teriały izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, pokry-
cia z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako 
półprodukty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, 
piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń kwiatów jako pół-
fabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypychania z gumy 
lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy lub 
tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy 
przylepne nie do użytku biurowego, medycznego czy do-
mowego, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izo-
lacyjne, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, two-
rzywa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, 
substancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne 
jako półprodukty, żywice sztuczne, 37 Montaż i naprawa in-
stalacji elektrycznych, usługi budowlane i wykończeniowe 
pomieszczeń, montaż i konserwacja elementów dźwięko-
chłonnych w pomieszczeniach i pojazdach, montaż i napra-
wa izolacji, 42 Badania techniczne, projektowanie budynków, 
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie pomiesz-
czeń dźwiękochłonnych, doradztwo budowlane, testowanie 
materiałów, opracowywanie projektów technicznych, wzor-
nictwo przemysłowe, testowanie pojazdów.

(210) 533891 (220) 2021 09 13
(731) MAKSYMOWICZ AGATA, Rzeszów; MAKSYMOWICZ 

RADOSŁAW, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentAR

(531) 02.09.10, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Badania medyczne, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Chirurgia, Chirur-
gia stomatologiczna, Dopasowywanie protez, Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo związane 
ze stomatologią, Kliniki medyczne, Konsultacje dentystycz-
ne, Pomoc medyczna, Pomoc stomatologiczna, Porady 
w zakresie farmakologii, Stomatologia kosmetyczna, Stoma-
tologia z sedacją, Szpitale, Udzielanie informacji medycznej, 
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi asysten-
ta dentysty, Usługi czyszczenia zębów, Usługi dentystyczne, 
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycz-
nych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi medyczne, Usługi 
mobilnej opieki stomatologicznej, Usługi ortodontyczne, 
Usługi telemedyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, 
Wynajmowanie robotów chirurgicznych, Wypożyczanie in-
strumentów stomatologicznych, Wypożyczanie sprzętu me-
dycznego.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 533946 (220) 2021 09 15
(731) NAWRACAJ-SZRAMOWIAT ALICJA AN IDEA, Jaszczew 
(540) (znak słowny)
(540) ALLOW
(510), (511) 11 Abażury, Elektryczne urządzenia oświetlenio-
we do wnętrz, Elementy oświetleniowe, Lampki biurkowe, 
Lampki do czytania, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lam-
py elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, Lampy elek-
tryczne do oświetlenia wnętrz, Lampy oświetleniowe, Neo-
nowe lampy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Oprawy 
oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe sufitowe, Osłony 
do lamp, Podstawy lamp, Stojące lampy, Stojaki do lamp, Su-
fitowe lampy wiszące, Szkła do lamp, Szkło oświetleniowe, 
Szyny oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], Uchwyty 
lamp, Urządzenia oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe 
LED, Wyposażenie oświetleniowe, 42 Opracowywanie pro-
duktów, Opracowywanie projektów technicznych, Projekto-
wanie dekoracji wnętrz, Projektowanie produktu [wzornic-
two], Projektowanie systemów oświetleniowych, Projekto-
wanie wzorów, Usługi projektowania.

(210) 533958 (220) 2021 09 15
(731) CIELEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Cieleśnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLAT OD RZEMIEŚLNIKA

(531) 26.01.02, 26.01.05, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.02, 26.13.25

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], Wódka, Wino, Likiery.
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(210) 533989 (220) 2021 09 14
(731) LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM, Monako, MC
(540) (znak słowny)
(540) LIPOREDUX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne w tym w szczegól-
ności: leki dla ludzi, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Suplementy odżywcze do celów 
leczniczych, w szczególności tabletki, kapsułki na bazie eks-
traktów roślinnych i mineralnych.

(210) 533994 (220) 2021 09 14
 (310) 2163641 (320) 2021 03 16 (330) AU
(731) Liquip International Pty Ltd, Wetherill Park, AU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIQUIP

(531) 26.05.01, 26.05.22, 26.04.01, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe zawory bezpieczeństwa, Pokry-
wy do włazów, Wyposażenie cystern samochodowych, 
do transportu i magazynowania produktów naftowych, 
LPG plus, chemikaliów w postaci zaworów, odpowietrzni-
ków i adapterów wylotowych do montażu na cysternach 
w celu transportu płynów, Urządzenia do odpowietrzania 
w postaci odpowietrzników aluminiowych umożliwiające ci-
śnieniowe i podciśnieniowe odpowietrzanie gazów/oparów 
paliwowych, Zawory wylotowe będące aluminiowanymi za-
worami do spuszczania paliwa z cystern samochodowych, 
Zawory i odpowietrzniki do odzyskiwania oparów będące 
aluminiowymi, mechanicznymi i pneumatycznymi zawora-
mi i odpowietrznikami do zbierania oparów paliwa, 9 Moni-
tory czujników optycznych, Elektroniczne systemy kontrol-
ne, Komputery pokładowe i rejestry elektroniczne, Systemy 
bezpieczeństwa, Wyposażenie cystern samochodowych, 
do transportu i magazynowania produktów naftowych, 
LPG plus, chemikaliów będące urządzeniami do monito-
rowania płynów do montażu na cysternach w celu trans-
portu płynów, Ochrona przed przepełnieniem w postaci 
elektronicznego czujnika płynu wyłączającego ładowanie, 
gdy wykryje przepełnienie, Systemy szczelnie zamkniętych 
ładunków będące elektronicznymi systemami plombują-
cymi dla cystern samochodowych monitorujące ruch od-
pływów i drukujące kwit informujący, czy doszło do inge-
rencji, Urządzenia do monitorowania płynów stosowane 
w transporcie i magazynowaniu produktów naftowych, LPG 
i chemicznych, Elektroniczne czujniki płynów, Urządzenia 
zabezpieczające i wykrywające przepełnienie (w tym urzą-
dzenia działające w celu wyłączenia systemów ładowania 
w przypadku wykrycia przepełnienia), Elektroniczne systemy 
uszczelniające oraz systemy monitorowania ujścia płynów 
(w tym systemy szczelnie zamkniętych ładunków dla cystern 
samochodowych monitorujące ruch odpływów i drukujące 
kwit wskazujący, czy wykryto ingerencję), Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowa-
nie komputerowe do przesyłania danych, Oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania danych, Oprogramowanie 
do przetwarzania danych do prezentacji graficznych, Opro-
gramowanie do sterowania procesami, 39 Usługi doradcze 

związane z transportem drogowym, Usługi doradcze zwią-
zane z branżą transportową, Usługi w zakresie transportu 
drogowego, Usługi dystrybucji paliw, Dostawa paliwa.

(210) 534054 (220) 2021 09 16
(731) ŻYBULA TOMASZ TOBACCO CONCEPT FACTORY, 

Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miio simply perfect

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 34 Tytoń, Ustniki papierosów, Filtry do papiero-
sów, Bloczki bibułki papierosowej, Cygara, Ustniki do cygar, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów lecz-
niczych, Papierosy, Kieszonkowe przyrządy do skręcania pa-
pierosów, Cygaretki, Środki aromatyzujące do tytoniu, inne 
niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, po-
jemniki na tytoń, Humidory, Papierosy elektroniczne, wapo-
ryzatory dla palaczy do stosowania doustnego.

(210) 534062 (220) 2021 09 17
(731) KUCZOK ANNA ART PIZZA, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART. PIZZA

(531) 08.07.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej 
obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering), ofe-
rowanie żywności i napojów w bistrach, restauracje, restau-
racje samoobsługowe, restauracje oferujące dania na wynos, 
pizzerie, serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, snack-bary, usługi barów i restauracji, usługi barów 
piwnych, usługi barów typu fast-food na wynos, usługi ba-
rowe, usługi kateringowe, usługi restauracji fast-food, usługi 
w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania je-
dzenia i napojów, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, przygotowywanie posiłków, przygotowy-
wanie posiłków i napojów, puby, przygotowywanie żywno-
ści dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz.
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(210) 534107 (220) 2021 09 17
(731) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18, 26.11.07, 26.11.09
(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowa-
nia i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwię-
ku, obrazów i innych danych, Magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Nośniki nagrań cyfrowych, Karty magnetyczne 
zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroproceso-
rem, Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikują-
ce, Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Kompute-
ry, Interfejsy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, 
Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje 
elektroniczne [moduły ładowalne], Modemy, Aparaty te-
lefoniczne i ich części, Telefony komórkowe i ich części, 
Smartfony i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe, 
Zestawy głośnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne 
do telefonów komórkowych, Instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, Sonometry, 
Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyj-
ne dla pojazdów, 16 Artykuły papiernicze, Druki, Publikacje 
drukowane, Gazety, Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, 
Podręczniki, książki, instrukcje obsługi, Drukowane materia-
ły reklamowe i promocyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wy-
jątkiem mebli, Etykiety, naklejki nie tekstylne, Fotografie, 
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Taśmy lub karty 
papierowe do zapisu programów komputerowych, 18 Waliz-
ki, torby podróżne, Parasole, Portfele, 28 Gry i zabawki, Ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i marketingu, Usługi 
świadczone przez sklepy, hurtownie, za pomocą katalogów 
przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zakre-
sie sprzedaży następujących towarów: telefony stacjonarne 
i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria 
do nich, programy komputerowe, przewodowe lub bezprze-
wodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, 
odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, 
przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych, magne-
tyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, 
karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym 
lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne 
karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-
-ROM-y], interfejsy komputerowe, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, publikacje elektroniczne [moduły 
ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, Usługi w zakresie 
rejestracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyza-
cji informacji, Usługi w zakresie kompilacji danych matema-
tycznych lub statystycznych, Badania marketingowe, Bada-
nia i analizy rynku, Usługi w zakresie tworzenia baz danych, 
38 Telekomunikacja, Usługi związane z dostępem do Inter-
netu, w tym on-line, Usługi łączności telefonicznej, telegra-
ficznej, za pomocą telefonii komórkowej, Usługi transmisji 
programów telewizyjnych i radiowych, Poczta elektronicz-
na, Usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, 
kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania 

dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą środków elek-
tronicznych, terminali komputerowych, sieci światłowodo-
wych, kabli, telewizji, transponderów, Udostępnianie forów 
i chatroomów internetowych, Usługi w zakresie wypożycza-
nia czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Usługi 
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania informacji, Informacja o wyżej wymienionych 
usługach, 41 Edukacja, Organizowanie i obsługa konferencji, 
kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, Publika-
cje elektroniczne on-line książek i periodyków, Usługi szko-
leniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie rozrywki internetowej, 
42 Projektowanie i doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, systemów komputerowych, technologii 
informacyjnej, Opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek 
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Analizy systemów komputerowych, 
Hosting, Usługi konwersji danych lub dokumentów na formy 
elektroniczną.

(210) 534110 (220) 2021 09 17
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONTYNENT KOBIET

(531) 02.03.02, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, 
tampony menstruacyjne, bielizna menstruacyjna jednora-
zowego użytku, Podpaski dla osób cierpiących na inkonty-
nencję, Wkładki urologiczne, majtki do celów higienicznych, 
jednorazowa bielizna chłonna, Jednorazowe pieluchy dla 
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednora-
zowe pielucho-majtki dla osób niekontrolujących czynności 
fizjologicznych, Jednorazowe majtki chłonne dla osób nie-
kontrolujących czynności fizjologicznych, 41 Publikowanie 
wydawnictw periodycznych, informatorów, książek, broszur, 
poradników, materiałów instruktażowych dotyczących pro-
blematyki z zakresu zdrowia, higieny i ochrony zdrowia ko-
biet, Organizowanie konferencji, kursów, sympozjów, szkoleń 
i warsztatów o charakterze edukacyjnym, Produkcja, dystry-
buowanie i publikowanie filmów edukacyjnych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie leków, produktów farmaceutycznych, wy-
robów, materiałów oraz środków medycznych, sanitarnych, 
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, artykułów 
do pielęgnacji włosów i higieny ciała, kosmetyków.

(210) 534128 (220) 2021 09 20
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
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(540) FRADERKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, 
przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, 
mleko, produkty 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, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 534129 (220) 2021 09 20
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) FRADERKI LONG
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owo-
ce morza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, 
przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, 
mleko, produkty 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, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty wa-
rzywne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 534155 (220) 2021 09 20
(731) LIWSZIC PIOTR JAWNEPRZEZPOUFNE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Judykatura.pl

(531) 16.03.17, 26.05.01, 26.03.01, 26.05.10, 26.05.16, 27.05.01, 
29.01.04

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Software, 
Publikacje elektroniczne, Aplikacje mobilne, Oprogramo-
wanie komputerowe w postaci wyszukiwarek interneto-
wych, 35 Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Analizy rynkowe, Ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, Outsourcing, 
41 Publikowanie on-line książek, czasopism, tekstów o te-
matyce prawnej, Edukacja, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, sympozjów, konferencji i szkoleń, 42 Udostęp-
nianie czasu dostępu do komputerowych baz danych, Usługi 
projektowania i udostępniania wyszukiwarek internetowych, 
Prowadzenie portali internetowych, 45 Badania prawne, 
Usługi prawnicze, Doradztwo prawne, Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Dostarczanie 
informacji prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień praw-
nych, Audyt zgodności z prawem.

(210) 534163 (220) 2021 09 20
(731) SKUPIEŃ PIOTR HBT, Klecza Dolna
(540) (znak słowny)
(540) REVITY
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież 
codzienna, Odzież gimnastyczna, Odzież rekreacyjna, Odzież 
sportowa, Odzież treningowa, Artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, Opaski na głowę, Bielizna sportowa, T-shirty 
z krótkim rękawem, Topy do jogi, Bluzy sportowe, Koszule 
sportowe, Koszulki do jogi, Kurtki sportowe, Spodnie spor-
towe, Spodnie do jogi, Skarpetki, Skarpety do jogi, Obuwie 

dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, Obuwie sportowe, 
Obuwie do jogi, Opaski przeciwpotne, 27 Maty do ćwiczeń 
gimnastycznych, Maty do jogi, Pokrycia podłogowe [maty] 
na zajęcia sportowe, Maty antypoślizgowe na zajęcia spor-
towe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, Urządzenia 
do wzmacniania ciała do ćwiczeń, Przyrządy gimnastyczne, 
Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Pasy treningowe, 
Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Hantle, Cię-
żarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Drążki do ćwiczeń, 
Ekspandery do ćwiczeń, Kije do nordic walking, Ochrania-
cze do użytku w sporcie, Piłki antystresowe do ćwiczeń, Piłki 
do ćwiczeń, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi, 
Obręcze gimnastyczne, Taśmy do ćwiczeń, Skakanki, Blocz-
ki do jogi, Klocki do jogi, Koła do jogi, Chusty do jogi, Paski 
do jogi, Platformy do ćwiczeń, Równoważnie [sprzęt gim-
nastyczny], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online 
w zakresie następujących towarów: urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do celów 
medyczno-rehabilitacyjnych, aparatura do zabiegów fizjo-
terapeutycznych, aparatura do wzmacniania ciała [terapeu-
tyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu 
fizycznego [do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń 
[ekspandery] do leczenia medycznego, urządzenia do ćwi-
czeń fizycznych [do celów medycznych], urządzenia do pra-
cy nad kondycją fizyczną [do celów medycznych], urządze-
nia do symulacji ćwiczeń fizycznych[do celów medycznych], 
urządzenia do wzmacniania mięśni do użytku w rehabilitacji 
medycznej, urządzenia do ćwiczenia rąk do użytku terapeu-
tycznego, urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, rol-
lery do masażu, piłki do masażu, aparatura do terapii akupre-
surą, maty do akupresury, opaski do akupresury, przyrządy 
kręgarskie, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające 
poruszanie się, taśmy ortopedyczne, taśmy kinezjologiczne, 
goniometry do użytku ortopedycznego, ciężarki do ćwiczeń 
fizycznych [przystosowywane do użytku medycznego], 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież 
treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opaski 
na głowę, bielizna sportowa, t-shirty z krótkim rękawem, topy 
do jogi, bluzy sportowe, koszule sportowe, koszulki do jogi, 
kurtki sportowe, spodnie sportowe, spodnie do jogi, skar-
petki, skarpety do jogi, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, 
obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów rekreacji, obuwie 
gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie do jogi, opaski 
przeciwpotne, maty do ćwiczeń gimnastycznych, maty 
do jogi, pokrycia podłogowe [maty] na zajęcia sportowe, ar-
tykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, 
urządzenia do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do wzmac-
niania ciała, przyrządy gimnastyczne, przyrządy gimnastycz-
ne do rozciągania, pasy treningowe, przyrządy stosowane 
do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki 
do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic 
walking, ochraniacze do użytku w sporcie. piłki antystreso-
we do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, piłki 
gimnastyczne do jogi, obręcze gimnastyczne, taśmy do ćwi-
czeń, skakanki, bloczki do jogi, klocki do jogi, koła do jogi, 
chusty do jogi, paski do jogi, platformy do ćwiczeń, równo-
ważnie [sprzęt gimnastyczny].

(210) 534181 (220) 2021 09 20
(731) DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowa-
nie Business Intelligence, Oprogramowanie do aplikacji inter-
netowych, Oprogramowanie do technologii biznesowych, 
oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie 
do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do moni-
torowania sieci w chmurze, 35 Usługi w zakresie porównywa-
nia cen, 42 Tworzenie oprogramowania, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS].

(210) 534183 (220) 2021 09 20
(731) DEALAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dealavo
(510), (511) 9 Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowa-
nie Business Intelligence, Oprogramowanie do aplikacji inter-
netowych, Oprogramowanie do technologii biznesowych, 
oprogramowanie do zarządzania danymi, Oprogramowanie 
do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do moni-
torowania sieci w chmurze, 35 Usługi w zakresie porównywa-
nia cen, 42 Tworzenie oprogramowania, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS].

(210) 534273 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR IDEAL MATCH
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pre-
paraty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do my-
cia i kąpieli, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, Mgiełki zapachowe, Preparaty do pielęgnacji 
rzęs, brwi, paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Podkłady, Pudry, Fluidy, 
Kremy koloryzujące, Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi, Poma-
dy do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Cienie do po-
wiek, Korektory, Bronzery, Róże do policzków, Kredki do oczu, 
Rozświetlacze, Lakiery do paznokci, wszystkie ww. towary 
zawarte w tej klasie, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Ko-
smetyki do celów medycznych, Kosmetyki kolorowe do ce-
lów medycznych kremy i żele do celów leczniczych, Maski 
do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 534285 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA PURE DERMA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kre-
my, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed 
i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do hi-
gieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toale-

towe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyper-
spiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki 
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej 
klasie, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do ce-
lów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kre-
my i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów 
leczniczych.

(210) 534286 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA PURE DERMA HIPOALERGICZNA

(531) 01.15.21, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 
27.05.24, 29.01.15

(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kre-
my, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty 
przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed 
i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do hi-
gieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toale-
towe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyper-
spiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki 
do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makija-
żu, Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej 
klasie, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty 
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do ce-
lów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kre-
my i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów 
leczniczych.

(210) 534297 (220) 2021 09 23
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER ACNE 
NIACYNAMID 5% HIPOALERGICZNY 0% alkoholu 
etylowego substancji komedogennych

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 
27.07.01, 26.01.01, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 
26.04.18, 25.01.15

(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsło-
neczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po go-
leniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny 
intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe 
i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspi-
ranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznok-
ci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów 
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe.

(210) 534352 (220) 2021 09 24
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) AA TECHNOLOGIA WIEKU ROSY TONE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Prepa-
raty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, 
przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli, Prepa-
raty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodo-
ranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, 
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia 
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaleto-
we, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, wszystkie 
ww. towary zawarte w tej klasie, 5 Preparaty farmaceutycz-
ne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz-
niczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli 
do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(210) 534453 (220) 2021 09 28
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BIAŁKO WOJOWNIKA

(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.01.23, 05.07.06, 05.07.23, 05.03.13, 
05.03.16, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.02, 29.01.15

(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplemen-
ty diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użyt-
ku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Zdrowotne suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wyma-
ganiach dietetycznych, Tabletki witaminowe, Dodatki wita-
minowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci su-
plementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające 
apetyt, Dodatki odżywcze, Napoje witaminizowane, Błonnik 
pokarmowy, Olej kokosowy do celów medycznych, 35 Usłu-
gi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do towa-
rów takich jak: Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplemen-
ty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
białko, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy 
diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Suplementy diety zawierające lecytynę, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suple-
menty diety do użytku medycznego, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Lecznicze napoje mineralne, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Dietetyczne dodatki do żyw-
ności, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sie-
ci komunikacyjnej online w Internecie, Promocja sprzedaży, 
Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Kampanie marke-
tingowe, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing telefoniczny, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi rekla-
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mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blo-
ga, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej.

(210) 534469 (220) 2021 09 28
(731) PIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 08.05.03
(510), (511) 29 Przygotowane do natychmiastowego spo-
życia potrawy z mięsa, drobiu, ryb, warzyw oraz ich kom-
binacji, Kiełbasa, Parówki, Kiełbasa grillowana, Kiełbasa 
smażona, Placki smażone, 30 Kanapki, Kanapki z kiełba-
są, Kanapki z parówką, Kanapki z hamburgerem, Kanapki 
z mięsem, Kanapki z mięsem drobiowym, Kanapki z rybą, 
Kanapki z warzywami, Kanapki z serem, Kanapki zawija-
ne typu wrap, Ciasto z nadzieniem, Pierogi, Pizza, Placki, 
43 Usługi mobilnych i stacjonarnych punktów sprzedaży 
potraw przygotowanych do natychmiastowego spożycia, 
Usługi mobilnych i stacjonarnych punktów sprzedaży kieł-
basy i kanapek, Usługi barów, restauracji i kawiarni, Usługi 
typu fast-food na wynos, Usługi cateringowe.

(210) 534472 (220) 2021 09 28
(731) DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARTE SZTUKA TWORZENIA

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Blachodachówka metalowa, pokrycia dacho-
we metalowe, Metalowe elementy dachowe, Metalowe 
panele dachowe, Metalowe płyty dachowe, Okładzinowe 
panele metalowe do pokrywania dachów.

(210) 534476 (220) 2021 09 29
(731) KIELIŚ BARTOSZ AKUGITARA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Aku Gitara

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 
27.05.24

(510), (511) 41 Nauka gry na gitarze.

(210) 534516 (220) 2021 09 29
(731) OLKO MARIUSZ VANTIS TERRA, Trojanowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VANTIS

(531) 05.11.11, 05.11.01, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 05.03.13, 
29.01.13

(510), (511) 31 Ściółka dla zwierząt, 35 Pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, 44 Opieka nad zwierzętami, Usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zwierzęta - zabiegi 
pielęgnacyjne, Hodowla zwierząt, Uprawa roślin, Doradztwo 
techniczne w dziedzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek 
i innych hodowlanych organizmów morskich.

(210) 534526 (220) 2021 09 29
(731) LANGOWSKI OSKAR, ZARĘBA AGATA LOZA SPÓŁKA 

CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOZA

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Nakrycia głowy.
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(210) 534543 (220) 2021 09 29
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów 
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicja-
tyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju 
czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie 
i udostępnianie serwisów internetowych mających na celu 
popularyzację literatury, 41 Organizacja wystaw, konferencji, 
sympozjów, szkoleń, seminariów, plenerów czytelniczych, 
spotkań autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popula-
ryzacji literatury, wiedzy historycznej i wojskowej, organiza-
cja konkursów literackich, podejmowanie działań o charak-
terze edukacyjnym, publikowanie książek, wypożyczanie 
książek, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, 
podręczników.

(210) 534549 (220) 2021 09 28
(731) JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB 

I MIENIA LION, Śrem
(540) (znak słowny)
(540) Agencja Ochrony Osób i Mienia Lion
(510), (511) 45 Usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób 
i mienia.

(210) 534557 (220) 2021 09 28
(731) DIORA-ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) diora świdnica

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.05
(510), (511) 9 Sprzęt audio do samochodów i autobusów, 
Sprzęt audio-video do domów, Aparatura i urządzenia 
do odtwarzania płyt, Cyfrowe odtwarzacze muzyki, Cyfrowe 
procesory dźwięku, Domowe głośniki audio, Elektronicz-
ne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształ-
ceń dźwięku w głośnikach, Elektroniczne urządzenia audio, 
Elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
Elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, Głośniki, 
Głośniki audio, Głośniki bezprzewodowe, Głośniki do gramo-
fonów, Głośniki wysokotonowe, Głośniki z wbudowanymi 
wzmacniaczami, Obudowy głośników, Obudowy głośni-
ków audio, Odbiorniki audio, Odbiorniki radiowe, Odbiorniki 
wzmacniające dźwięk, Odtwarzacze cyfrowe audio, Odtwa-
rzacze dźwięku słuchawki stereofoniczne, Słuchawki [zakła-

dane na głowę], Wzmacniacze słuchawkowe, Wzmacniacze 
stereo, Zestawy słuchawek z mikrofonem, Słuchawki doka-
nałowe, Słuchawki douszne.

(210) 534564 (220) 2021 09 30
(731) KĘDZIERSKI PATRYK, Sieradz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWN WEAR

(531) 26.04.01, 26.04.16, 24.09.02, 24.09.07, 26.04.02, 
26.04.09, 27.05.01

(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież.

(210) 534590 (220) 2021 09 29
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA WĘDZARNIA

(531) 05.05.20, 05.05.21, 24.15.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
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so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, Pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, Przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, Konserwy mięsne, Podroby 
mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny.

(210) 534592 (220) 2021 09 30
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPERY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na ba-
zie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce mo-
rza, zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski 
warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, 
produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, lody, desery 
mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, biał-
ko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, 
chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzyw-
ne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.

(210) 534596 (220) 2021 09 30
(731) GRZEBYK MAGDALENA WHITE MONKEY 

CONSULTING, Józefosław
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 11.01.01, 11.01.05, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 9 Nagrania wideo udostępniane za pomocą 
usługi wideo na żądanie, nagrania wideo do pobrania, Na-
grania audio, Płyty CD-ROM, płyty DVD, płyty optyczne 
i magnetooptyczne, Taśmy audio, płyty audio, taśmy wi-
deo, Oprogramowanie do pobrania do urządzeń mobilnych 
i komputerów przenośnych, Oprogramowanie kompute-
rowe do tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych, 
smartfonów, notebooków, komputerów i odtwarzaczy, 
Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie blogów, Podcasty 
do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania, Termo-
metry kuchenne, Magnesy, Przyrządy do pomiaru czasu 
z wyjątkiem zegarków, Przyrządy do pomiaru wagi, Łyżki 
i kubki służące jako miarki, 16 Publikacje drukowane, Książ-
ki, periodyki, czasopisma, magazyny, broszury, biuletyny, 
Drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Pojemni-
ki i pudła kartonowe, Kartki z życzeniami, Kartki pocztowe, 
Biurowe artykuły papiernicze, Notesy, bloczki notatnikowe, 
Kalendarze, Fotografie, Afisze, plakaty, 21 Nieelektryczny, 
mały, ręczny sprzęt kuchenny do mielenia, parzenia, roz-
drabniania, wyciskania lub kruszenia, przybory do pieczenia, 
Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, Czajniczki 
do herbaty, Dzbanki, Filiżanki, Formy i foremki jako przybory 
kuchenne, Garnki, Patelnie, Rondle, Pudełka na herbatę, Ser-
wisy do herbaty, Zaparzaczki do herbaty, Kieliszki do jajek, 

Karafki, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, Młynki 
do kawy ręczne, Serwisy do kawy, Kieliszki, Korkociągi, Ko-
szyki piknikowe z naczyniami, Kubki, Pojemniki kuchenne, 
Kufle, Pojemniki i foremki do lodu, Łopatki do ciast, Ręczne 
urządzenia do wytwarzania makaronu, Maselniczki, Miesza-
dełka do koktajli, Mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, 
Miseczki, Miski, Ręczne młynki do użytku domowego, Na-
czynia stołowe, Okładki i uchwyty na karty menu, Pucharki 
na owoce, Nieelektryczne wyciskacze do owoców do celów 
domowych, Patery, Młynki do pieprzu ręczne, Solniczki, Por-
celana, Zestawy do przypraw, Serwetniki, Zastawa stołowa, 
Tace do użytku domowego, Talerze, Termoizolacyjne po-
jemniki na żywność, Ubijaczki nieelektryczne do użytku do-
mowego, Wałki do ciasta, Wazy do zup, Wiaderka do kostek 
lodu, Rękawice kuchenne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia gło-
wy, 29 Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowa-
ne, Pikle, Galaretki, Przetwory owocowe i warzywne, Mięso, 
ryby, drób, dziczyzna i ich przetwory, Dżemy, Jaja, Mleko 
i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Gotowe posił-
ki składające się głównie z mięsa, drobiu, warzyw lub roślin 
strączkowych, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada i wyroby 
czekoladowe, Mąka, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukierni-
cze, Słodycze, Produkty zbożowe, Makarony, Ryż, Tapioka, 
Sago, Cukier, Miód, Melasa, Przyprawy, Musztarda, Sól, Ocet, 
Sosy, Pesto, Mieszanki zbożowe, Drożdże, proszek do pie-
czenia, Gotowe potrawy złożone głównie z warzyw, zbóż, 
Pizza, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Woda, Soki, Syropy 
do napojów, Wina bezalkoholowe, 33 Napoje wysokopro-
centowe, Likiery, Wina, Whisky, Rum, Dżin, Brandy, Wódka, 
Cydr, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe koktajle al-
koholowe, 35 Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Przeprowa-
dzanie sondaży i zbieranie opinii, Usługi handlu detaliczne-
go w zakresie artykułów żywnościowych, napojów, sprzętu 
i przyborów gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, 
nakryć głowy, publikacji drukowanych, artykułów papierni-
czych, publikacji do pobrania, aplikacji do pobrania, kartek 
z życzeniami, kartek pocztowych, plakatów, fotografii, Usługi 
pozyskiwania przetwarzania, gromadzenia i systematyzowa-
nia danych, Usługi komputerowe w zakresie wyszukiwania 
i uzyskiwania informacji handlowych, Gromadzenie danych 
o restauracjach w celu prowadzenia rankingu, 38 Zapewnia-
nie dostępu do blogów internetowych, Komunikacja za po-
średnictwem blogów online, Transmisja informacji online, 
39 Doradztwo w zakresie atrakcji turystycznych, Usługi w za-
kresie dostarczania informacji i porad w dziedzinie atrakcji 
turystycznych, 41 Publikowanie fotografii, Publikowanie foto-
reportaży, Publikowanie książek, Produkcja filmów innych niż 
reklamowych, Organizowanie konkursów, Publikacje elektro-
niczne on-line nie do pobrania, Wydawnictwa, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi komponowania ukła-
du graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, 
Usługi rozrywkowe udostępniane przez blogi, Usługi pisania 
blogów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, 43 Bary, Kawiarnie, Restauracje, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Catering, Usługi w zakresie dostarczania informacji i porad 
w dziedzinie gotowania, gastronomii oraz zakwaterowania, 
Doradztwo w zakresie restauracji, hoteli, także w dziedzinie 
gotowania.

(210) 534602 (220) 2021 09 30
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) IRYD
(510), (511) 6 Metalowe materiały budowlane, Dachów-
ka metalowa, Blachodachówka, Panele dachowe metalo-
we, Metalowe rynny, Dachowe rynny metalowe, Metalowe 
elementy systemów rynnowych, 19 Materiały budowlane 
niemetalowe, Dachówka niemetalowa, Panele dachowe, 
niemetalowe, Rynny niemetalowe, Dachowe rynny niemeta-
lowe, Niemetalowe elementy systemów rynnowych.

(210) 534643 (220) 2021 09 30
(731) BEDNARSKA ANNA ESTHE, Zagrody
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAUTE LIPS

(531) 02.03.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 534648 (220) 2021 09 30
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) fitrec
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, Żywność 
dla niemowląt, Zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przezna-
czeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność i napoje 
dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsu-
łek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 Mięso, 
ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, 
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaret-
ki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje 
i tłuszcze jadalne, w tym odżywki dla kulturystów i/lub spor-
towców, substancje dietetyczne, żywność dietetyczna, kon-
centraty i odżywki wysokobiałkowe, węglowodanowe i wy-
sokoenergetyczne wzbogacone witaminami, solami mine-
ralnymi i aminokwasami nie do celów medycznych zawarte 
w tej klasie, 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje 
bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji i przyrządzania napojów, na-
poje dietetyczne, wysokoenergetyczne, węglowodanowe, 
witaminowe.

(210) 534673 (220) 2021 10 01
(731) WOŹNIAK ANNA DORADZTWO PERSONALNE, 

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

(531) 05.03.06, 03.03.01, 03.03.17, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: Odzież dla jeźdźców (ko-
szule, bluzki, bluzy, swetry, spodnie do jazdy konnej, spodnie 
ochronne, spodnie treningowe, kamizelki, kurtki, płaszcze, 
marynarki, bielizna sportowa, podkolanówki i skarpety, czap-
ki, szaliki, plastrony i krawaty, ostrogi, sztyblety, oficerki, czap-
sy, kalosze, półbuty sportowe, rękawiczki), Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
Sprzęt zapewniający bezpieczeństwo dla jeźdźca (kamizelki 
ochronne, kaski, obuwie ochronne, odblaski), Usługi w zakre-
sie sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: Kosmetyki dla jeźdźca: kremy do rąk, balsamy i pomad-
ki ochronne do ust, kremy ochronne do skóry twarzy i rąk, 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: Sprzęt terapeutyczny dla jeźdźców (opa-
ski na stawy, opaski na głowę, taśmy kinezjologiczne), Usługi 
w zakresie sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: Odzież dla koni: derki i podpinki do derek, owijki 
na nogi, kalosze, ochraniacze na nogi, buty dla koni, nausz-
niki, maski, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: Osprzęt dla koni: ogłowia, 
wodze, wędzidła, podkładki pod siodła, czapraki, kantary, 
uwiązy, lonże, baty, pasy do lonżowania, popręgi, kagańce 
dla koni, puśliska, wytoki, siodła, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Wypo-
sażenie stajni: siatki i torby na siano, wiadra i żłoby, pudełka 
na pasze, wieszaki, tabliczki na boksy, narzędzia kowalskie 
(pilniki, obcęgi, hacele, nakrętki na hacele), skrzynki i torby 
na szczotki, szczotki do czyszczenia koni, sprzęt do sprzą-
tania stajni (szczotki, widły, trzonki do wideł, pojemniki 
do zbierania odchodów), baty, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Pokrowce 
(na siodła, na oficerki, na ochraniacze, na derki, na czapraki), 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: Kosmetyki do pielęgnacji koni: spraye 
do sierści, maści i oleje do kopyt, szampony dla koni, wcierki, 
glinki, maści do skóry i sierści, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Sprzęt 
do czyszczenia koni (szczotki, zgrzebła, maszynki do gole-
nia koni, kopystki do czyszczenia kopyt, szczotki do masa-
żu koni, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: Pasze (sieczki, musli, granulaty), 
suplementy i zioła, oleje roślinne, mesz i wysłodki, elektro-
lity, lizawki, smakołyki dla koni, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: Odzież 
dla psów (derki, obroże), legowiska dla psów, ochraniacze 
na stawy dla psów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: Suplementy diety dla 
psów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: Kosmetyki do pielęgnacji sprzętu 
jeździeckiego (mydła do skór, balsamy do skór, oleje do skór), 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: Odzież dla jeźdźców (koszule, bluzki, bluzy, 
swetry, spodnie do jazdy konnej, spodnie ochronne, spodnie 
treningowe, kamizelki, kurtki, płaszcze, marynarki, bielizna 
sportowa, podkolanówki i skarpety, czapki, szaliki, plastrony 
i krawaty, ostrogi, sztyblety, oficerki, czapsy, kalosze, półbuty 
sportowe, rękawiczki), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: Sprzęt zapewniający 
bezpieczeństwo dla jeźdźca (kamizelki ochronne, kaski, obu-
wie ochronne, odblaski), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: Kosmetyki dla jeźdź-
ca: kremy do rąk, balsamy i pomadki ochronne do ust, kremy 
ochronne do skóry twarzy i rąk, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: Sprzęt tera-
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peutyczny dla jeźdźców (opaski na stawy, opaski na głowę, 
taśmy kinezjologiczne), Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: Odzież dla koni: der-
ki i podpinki do derek, owijki na nogi, kalosze, ochraniacze 
na nogi, buty dla koni, nauszniki, maski, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
Osprzęt dla koni: ogłowia, wodze, wędzidła, podkładki pod 
siodła, czapraki, kantary, uwiązy, lonże, baty, pasy do lonżo-
wania, popręgi, kagańce dla koni, puśliska, wytoki, siodła, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: Wyposażenie stajni: siatki i torby na siano, 
wiadra i żłoby, pudełka na pasze, wieszaki, tabliczki na boksy, 
narzędzia kowalskie (pilniki, obcęgi, hacele, nakrętki na hace-
le), skrzynki i torby na szczotki, szczotki do czyszczenia koni, 
sprzęt do sprzątania stajni (szczotki, widły, trzonki do wideł, 
pojemniki do zbierania odchodów), baty, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
Pokrowce (na siodła, na oficerki, na ochraniacze, na derki, 
na czapraki), Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: Kosmetyki do pielęgnacji koni: 
spraye do sierści, maści i oleje do kopyt, szampony dla koni, 
wcierki, glinki, maści do skóry i sierści, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: Sprzęt 
do czyszczenia koni (szczotki, zgrzebła, maszynki do golenia 
koni, kopystki do czyszczenia kopyt, szczotki do masażu koni, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: Pasze (sieczki, musli, granulaty), suplemen-
ty i zioła, oleje roślinne, mesz i wysłodki, elektrolity, lizawki, 
smakołyki dla koni, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: Odzież dla psów (derki, 
obroże), legowiska dla psów, ochraniacze na stawy dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: Suplementy diety dla psów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: Kosmetyki do pielęgnacji sprzętu jeździeckiego (mydła 
do skór, balsamy do skór, oleje do skór).

(210) 534710 (220) 2021 09 30
(731) INSUD PHARMA, S.L.U., Madryt, ES
(540) (znak słowny)
(540) SILOXIRO
(510), (511) 5 Farmaceutyki do leczenia zaburzeń erekcji.

(210) 534735 (220) 2021 10 04
(731) PACZKOWSKI KAROL, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Uncles
(510), (511) 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
restauracji fast-food, Oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach.

(210) 534744 (220) 2021 10 04
(731) WKK SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Apartamenty nad Wisłą MEDICAL SPA WISŁA

(531) 01.01.05, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, 44 Usługi spa.

(210) 534769 (220) 2021 10 05
(731) JERCHEWICZ AGNIESZKA SPECOPS, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEC OPS

(531) 14.01.13, 14.01.15, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.17, 18.04.01, 
18.04.02

(510), (511) 9 Sprzęt do nurkowania, Kamizelki kuloodpor-
ne, Kamizelki ratunkowe, Odblaskowe kamizelki ochronne, 
Kamizelki ratownicze przeznaczone do użytku przez psy, 
18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Walizy, tor-
by podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze-
noszenia, Parasolki i parasole (duże), Torby na parasole, Paski 
do ekwipunku wojskowego, Pasy na ramię, Skórzane pasy 
na ramię, Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, Duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Duże torby po-
dróżne ze sztywnej skóry, Elastyczne torby na odzież, Kufry 
i torby podróżne, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, 
Niewielkie torby podróżne, Pasy do bagażu, Plecaki, Pleca-
ki dla alpinistów, Plecaki dla wędrowników, Plecaki [małe], 
Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, 
Plecaki wycieczkowe, Płócienne torby na zakupy, Sportowe 
torby, Torby, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby 
do pracy, Torby lekkoatletyczne, Torby na odzież sportową, 
Torby na pas i na biodra [nerki], Torby na zakupy na dwóch 
kółkach, Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torby wo-
doodporne, Torebki-worki, Uniwersalne torby sportowe, 
Walizki, Paski do torebek na ramię, Paski naramienne, Paski 
skórzane do bagażu, Paski skórzane [inne niż odzież], Torby 
szkolne [z paskiem na ramię], Torebki do noszenia przy pasku, 
Torebki-paski na biodra, 22 Taśmy i pasy, Torby i worki do pa-
kowania, przechowywania i transportu, Plandeki, markizy, 
namioty i niedopasowane pokrycia, Żagle, Paski do zabez-
pieczania pakunków, Paski parciane [niemetalowe] do prze-
noszenia ładunków, Paski wykonane z tworzyw sztucznych 
do przywiązywania, Paski wykonane z materiałów z tworzyw 
sztucznych do przywiązywania, Paski z włókien tekstylnych 
z przymocowanym urządzeniem do zabezpieczania arty-
kułów, Pasy do podnoszenia z materiałów tekstylnych, Pasy 
mocujące, inne niż metalowe, Pasy tekstylne ładunkowe, 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Odzież, Akceso-
ria na szyję, Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Bandany, 
Bandany na szyję, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy 
polarowe, Bluzy sportowe, Kamizelki kamuflażowe, Kombi-
nezony, Kombinezony jednoczęściowe, Koszule, Kurtki, Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Mundury, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Paski, Fartuchy [kamizelki] 
zakładane przez głowę, Kamizelki, Kamizelki myśliwskie, Bie-
lizna, Kurtki bluzy, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kap-
turem, Bluzy dresowe, Fartuchy, Fartuchy [odzież], Getry, 
Kieszenie do odzieży, Paski do butów, Czapki baseballowe, 
Czapki bejsbolówki, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki 
[nakrycia głowy], Czapki żołnierskie, Kapelusze, Kapelusze 
przeciwsłoneczne, Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, 
Kaptury [odzież], Kominiarki, Okrycia głowy z daszkiem, Bez-
rękawniki, Bojówki, Bolerka, Chustki [apaszki], Chusty na gło-
wę, Garnitury, Grube kurtki, Grube płaszcze, Kamizelki [bezrę-
kawniki], Kamizelki dla rybaków, Kamizelki do ochrony przed 
wiatrem, Kamizelki pikowane, Kamizelki skórzane, Kamizelki 
z polaru, Kombinezony narciarskie, Kombinezony [odzież], 
Kombinezony przeciwdeszczowe, Komplety do biegania 
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[odzież], Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule 
sportowe, Koszule z długimi rękawami, Koszule z kołnierzy-
kiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniaczami 
do użytku sportowego, Koszulki bez rękawów, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Kurtki dresowe, Kurtki jeździeckie, 
Kurtki kamuflażowe, Kurtki myśliwskie, Kurtki nieprzemakal-
ne, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki wiatrosz-
czelne, Kurtki wierzchnie, Kurtki z kapturem chroniące przed 
zimnem i wiatrem, Legginsy, Liberie, Majtki, Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Ocieplane kurtki, Odzież damska, Odzież 
wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, 
Odzież wodoodporna, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Odzież ze skóry, Pelerynki, Pelisy, Płaszcze, Płasz-
cze mundurowe [zimowe], Płaszcze przeciwdeszczowe, Pu-
lowery, Stroje przeciwdeszczowe, Rękawice kamuflażowe, 
Spodnie kamuflażowe, Obuwie wojskowe, Paski materiałowe 
[odzież], Paski [odzież], Paski z materiału, Pasy przez ramię 
do odzieży, 35 Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Administrowanie i organizacja usług sprze-
daży wysyłkowej, Administrowanie programami motywa-
cyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, 
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, pro-
spektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak 
i w kraju].

(210) 534822 (220) 2021 10 02
(731) ROMANOWSKI ROBERT INSITY, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSITY

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 26.04.03, 19.07.25
(510), (511) 3 Perfumy, wody toaletowe, kosmetyki, cienie 
do powiek, kredki do makijażu, depilatory, mydła, dezodo-
ranty, preparaty do golenia, wody kolońskie, kremy i mleczka 
kosmetyczne, toniki, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, 
maseczki kosmetyczne, sztuczne paznokcie, produkty per-
fumeryjne, preparaty do pielęgnacji skóry i włosów, płyny 
po goleniu, szminki, saszetki zapachowe, szampony, tusze 
do rzęs, farby do włosów, środki do prania, płynne, 35 Sprze-
daż: perfum, wód kolońskich i toaletowych, kosmetyków, 
cieni do powiek, kredek do makijażu, depilatorów, mydeł, 
dezodorantów preparatów do golenia, kremów i mlecz-
ka kosmetycznego, toników lakierów do włosów, lakierów 
do paznokci, maseczek kosmetycznych, sztucznych paznok-
ci, środków do prania, preparaty do skóry i włosów, płynów 
po goleniu, szminek stałych i płynnych, saszetek zapacho-
wych, szamponów, tuszy do rzęs, farb do włosów, produk-
tów farmaceutycznych i sanitarnych stosowanych w lecz-
nictwie i higienie osobistej suplementów diety, artykułów 
przemysłowych, sprzedaż w/w artykułów przez internet, 
zarządzanie działalnością gospodarczą prowadzenie mar-
ketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w za-
kresie: zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, usługi 
związane z organizacją sieci handlowych, usługi reklamowe, 
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], 

usługi w zakresie agencji importowo-eksportowych, publi-
kowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, 
usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich 
w sieciach komputerowych, organizowanie wystaw i imprez 
kulturalnych, rozrywkowych w celach handlowych, wyce-
ny dotyczące przedsięwzięć handlowych, wprowadzanie 
na rynek nowych produktów, Zapewnianie platformy in-
ternetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
franchising, 39 Magazynowanie i konfekcjonowanie, perfum, 
wód toaletowych, środków farmaceutycznych i materiałów 
medycznych, konfekcjonowanie form stałych i płynnych, 
konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych na warunkach 
licencyjnych.

(210) 534823 (220) 2021 10 02
(731) BRYŁA ŁUKASZ OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW, 

Przybysławice
(540) (znak słowny)
(540) OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW, A TWÓJ JEST 

MOIM ULUBIONYM
(510), (511) 41 Usługi w zakresie rozrywki i rekreacji, usługi 
salonów gier, kasyn, organizowanie i prowadzenie imprez 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanie 
konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie wystaw 
i targów z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie fe-
stynów, spotkań towarzyskich i okolicznościowych, balów, 
dyskotek, kursów, pokazów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, usługi w za-
kresie: edukacji, organizowanie wypoczynku, usługi salo-
nów fitness i klubów zdrowia w zakresie poprawy kondycji 
fizycznej, Organizowanie i prowadzenie szkoleń specjali-
stycznych w zakresie zarządzania restauracjami, kawiarniami, 
hotelami, sklepami oraz szkoleniem personelu obsługujące-
go w/w obiekty, usługi galerii sztuki i salonów wystawien-
niczych związanych z edukacją, salonów wystawienniczych 
w celach rozrywkowych i kulturalnych, publikacje elektro-
niczne on-line, usługi w zakresie prowadzenia sal kinowych, 
produkcja i reprodukcja filmów i nagrań: video, dźwiękowych 
oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, 43 Hotele, 
motele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje, punkty gastrono-
miczne, rezerwacja noclegów w hotelach, pensjonatach i in-
nych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowa-
niem, Usługi realizowane w gastronomii, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Domy opieki dla osób w podeszłym 
wieku, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wy-
najmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, 
Wypożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, Usługi cateringowe, 44 Salony kosmetyczne, salony 
fryzjerskie, zabiegi upiększające, chirurgia plastyczna.

(210) 534838 (220) 2021 10 04
(731) COMMERCECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Konstantynów Łódzki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMMERCECON

(531) 26.13.25, 27.05.01, 07.01.24, 26.05.01, 26.11.12, 26.11.05, 
29.01.12, 27.05.17

(510), (511) 37 Budownictwo przemysłowe.
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(210) 534840 (220) 2021 10 04
(731) JOHN JAKUB, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARENBRUG

(531) 27.05.01, 26.04.09, 26.04.10, 26.01.03, 01.03.02, 06.19.11, 
06.19.09, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.08

(510), (511) 31 Nasiona ogrodnicze, nasiona rolnicze, darń 
naturalna.

(210) 534855 (220) 2021 10 06
(731) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opatówek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeżyki

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze 
czekoladowe, czekolady, czekoladki, czekoladowe wyroby 
cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, czekoladki w kształcie pralinek, ciastka, 
ciastka w polewie o smaku czekoladowym, wafelki, wafelki 
w polewie czekoladowej, cukierki, batony i guma do żucia, 
lody jadalne, sorbety.

(210) 534869 (220) 2021 10 06
(731) FLASH DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F D DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 534870 (220) 2021 10 06
(731) FLASH VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.06, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 
Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w za-
kresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, 
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Nabywanie przedsiębiorstw, Nadzór nad 
działalnością gospodarczą, Nadzór nad zarządzaniem dzia-
łalnością gospodarczą, Negocjowanie umów kupna i sprze-
daży towarów, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Or-
ganizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania 
działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, Planowanie dotyczące zarządzania 
działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie part-
nerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowa-
nie działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla 
działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, 
Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, 
Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Usługi 
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie nawiązy-
wania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczy-
mi, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie strategii biznesowych, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Zarządzanie projektami z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
36 Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Usługi w za-
kresie pozyskiwania funduszy, Usługi finansowania w celu 
sponsorowania firm, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek finansowych, Crowdfunding, Analiza 
inwestycyjna, Analizy finansowe, Analizy finansowo-ekono-
miczne, Analizy w zakresie inwestycji, Doradcze usługi zarzą-
dzania finansowego, Doradztwo w zakresie finansów przed-
siębiorstw, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządza-
nia, Finansowe usługi konsultingowe, Planowanie finansowe, 
Usługi doradcze w zakresie strategii finansowych.

(210) 534879 (220) 2021 10 06
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Frugo Beast
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym napoje i sy-
ropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, napoje 
witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone napoje 
owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, Napoje 
izotoniczne i energetyczne.

(210) 534893 (220) 2021 10 06
(731) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bielkówko

(540) (znak słowny)
(540) Browar Neptun
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
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(210) 534898 (220) 2021 10 04
(731) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara, IN
(540) (znak słowny)
(540) DABISAN
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farma-
ceutyczne do leczenia i profilaktyki zakrzepów krwi oraz 
do zapobiegania udarom mózgu u osób z migotaniem 
przedsionków.

(210) 534909 (220) 2021 10 06
(731) OSME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) eGINGER
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogra-
mowanie do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, 
Oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej, 42 Opro-
gramowanie jako usługa (SaaS), Udostępnianie online opro-
gramowania nie do pobrania.

(210) 534910 (220) 2021 10 07
(731) NĘCIŃSKI JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TANIEREKU.PL

(531) 15.01.13, 27.05.01
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i kli-
matyzacja), 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).

(210) 534912 (220) 2021 10 07
(731) NĘCIŃSKI JAKUB, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASK

(531) 26.04.16, 26.04.18, 01.15.24, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto-
woltaicznych.

(210) 534934 (220) 2021 10 06
(731) KACPRZAK MARIUSZ, Różanna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LongeVity

(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 27.05.10
(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) 534964 (220) 2021 10 07
(731) DZIUBEK ANNA BY DZIUBEKA - BIŻUTERIA MODOWA, 

Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BY DZIUBEKA

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Metale szla-
chetne i półszlachetne oraz ich stopy, Kamienie szlachetne 
i półszlachetne, Zegarki, Zegary, Wyroby oraz przyrządy ze-
garmistrzowskie i chronometryczne, Budziki, Imitacje wyro-
bów jubilerskich, Perły i ich imitacje, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków.

(210) 534966 (220) 2021 10 07
(731) DZIUBEK ANNA BY DZIUBEKA - BIŻUTERIA MODOWA, 

Tychy
(540) (znak słowny)
(540) BY DZIUBEKA
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Metale szla-
chetne i półszlachetne oraz ich stopy, Kamienie szlachetne 
i półszlachetne, Zegarki, Zegary, Wyroby oraz przyrządy ze-
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garmistrzowskie i chronometryczne, Budziki, Imitacje wyro-
bów jubilerskich, Perły i ich imitacje, Akcesoria do biżuterii, 
Akcesoria do zegarków.

(210) 534969 (220) 2021 10 07
(731) KUŹMICZ KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mirror conspiracy m y

(531) 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 534989 (220) 2021 10 08
(731) POWIECKI BARTOSZ BARPOW, Szklarska Poręba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domki w NATURZE

(531) 07.01.08, 05.01.01, 05.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 535009 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS PIRAMIDKA HAPPY original COFFE Wafle 

z kremem kawa-mleko DOMOWE SPECJAŁY

(531) 02.09.01, 24.09.02, 11.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 535010 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FLIS PIRAMIDKA HAPPY original

(531) 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 535011 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY ZODIAC magical CHOCO Wafle 

z kremem kakaowym w czekoladzie mlecznej 
DOMOWE SPECJAŁY

(531) 02.09.01, 24.09.02, 11.03.04, 08.01.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 535012 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY ZODIAC magical

(531) 26.01.02, 26.01.18, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.
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(210) 535013 (220) 2021 10 08
(731) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY TIME hazelnut

(531) 02.09.01, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki wa-
flowe, ciastka.

(210) 535029 (220) 2021 10 08
(731) KWIATKOWSKA AGNIESZKA ALIMONTO, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FAIROUT
(510), (511) 16 Długopisy kolorowe, Kolorowe długopisy, 
Pióra i długopisy, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bluzy polarowe, Bluzy 
dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Blu-
zy z kapturem, Kurtki bluzy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z drukami, 38 Emisja filmów za pośrednictwem 
Internetu, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Prezentacja przedstawień 
na żywo, Produkcja widowisk na żywo.

(210) 535035 (220) 2021 10 08
(731) MICHALIK-POWIERŻA MONIKA FIRMA ODZIEŻOWA 

2BE3, Pawłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Whiteballoon

(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Bielizna domowa, Bielizna pościelowa, Tek-
stylne chusteczki do nosa, Kapy na łóżka, Kołdry, Narzuty 
na łóżka, Pokrycia na materace, Pokrowce na poduszki, Po-
szewki na poduszki, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóż-
ka, Ręczniki tekstylne, Śpiwory, Zestawy pościelowe, 25 Bere-
ty, Bezrękawniki, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bielizna 
wchłaniająca pot, Bikini, Biustonosze, Bluzki, Bluzy, Bluzy spor-
towe, Bluzy z kapturem, Kombinezony, Boa na szyję, Body dla 
dzieci, Bryczesy, Buty, Buty sportowe, Buty sznurowane, Kalo-
sze, chusty, Czapki, Czapki sportowe, Drewniaki, Dresy, Dresy 
dla dzieci, Fartuchy, Krawaty, Garnitury, Getry, Gorsety, Halki, 
Kamizelki, Kapelusze, Kąpielówki, Kaftaniki dla dzieci, Kostiu-
my kąpielowe, Koszule, Koszulki dziecięce, Kurtki, Kurtki spor-
towe, Legginsy, Majtki, Majtki dziecinne, Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
sportowe, Obuwie wizytowe, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież dziecięca, Odzież ze skóry, Odzież z imitacji skóry, 
Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski do spodni, Pie-
luszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, Pajacyki dziecię-

ce, Piżamy, Płaszcze, Palta, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki, 
Podwiązki do pończoch, Podwiązki do skarpetek, Pończochy, 
Potniki, Półbuty, Półśpiochy dziecięce, Prochowce, Pulowery, 
Rajstopy, Rękawiczki, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, 
Sandały kąpielowe, Skarpetki, Spodnie, Spódnice, Staniki, 
Stroje kąpielowe, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Su-
kienki, Swetry, Swetry rozpinane, Szale, Szaliki, Szelki, Szla-
froki, Śliniaki tekstylne, Śpiochy, T-shirty, Turbany, Wyprawki 
dziecięce, Żakiety, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
związane ze sprzedażą towarów takich jak: odzież i dodatki 
odzieżowe, obuwie, czapki, rękawiczki, bielizna, bielizna po-
ścielowa, chusteczki do nosa, kapy na łóżka, kołdry, narzuty 
na łóżka, pokrycia na materace, pokrowce na poduszki, po-
szewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia na łóż-
ka, ręczniki tekstylne, śpiwory, zestawy pościelowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie towa-
rów takich jak: odzież i dodatki odzieżowe, obuwie, czapki, 
rękawiczki, bielizna, bielizna pościelowa, chusteczki do nosa, 
kapy na łóżka, kołdry, narzuty na łóżka, pokrycia na matera-
ce, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki, pościel, 
prześcieradła, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, śpiwory, 
zestawy pościelowe, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Organizowanie targów 
i wystaw, Organizowanie wystaw w celach handlowych, 
Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie 
sprzedaży produktów i świadczenia usług, Promocja sprze-
daży, Administrowanie sprzedażą, 40 Usługi krawieckie, Szy-
cie odzieży na wymiar, Poprawki krawieckie.

(210) 535044 (220) 2021 10 10
(731) PIECH WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ROAN, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROAN

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 Budki do wózków dziecięcych, Daszki do wóz-
ków dziecięcych, Dopasowane pokrowce na nóżki do wóz-
ków dziecięcych, Foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt 
i dzieci do pojazdów, Gumowe bieżniki opon, Gumowe zde-
rzaki wózków dziecięcych, Hamulce kół, Koła, Kółka samona-
stawne do wózków, Kosze do wózków dziecięcych, Moski-
tiery do wózków spacerowych, wbudowane, Opony, Osłony 
do wózków dziecięcych, Pasy bezpieczeństwa dla dzieci 
do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użyt-
ku wraz z nosidełkami dziecięcymi, Pasy bezpieczeństwa 
do pojazdów, do użytku wraz z fotelikami bezpieczeństwa, 
Podstawki [siedziska] podwyższające dla dzieci do pojazdów, 
Pokrowce na wózki dziecięce, Pokrycia wózków dziecięcych, 
Przenośne foteliki dziecięce do samochodów, Przenośne sie-
dzenia dla dzieci do pojazdów, Przykrycia do wózków dzie-
cięcych, Samochodowe foteliki dziecięce, Składane wózki 
dziecięce, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Szelki bezpie-
czeństwa do nosidełek dziecięcych do pojazdów, Szelki [pasy] 
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Torby przystosowa-
ne do wózków spacerowych, Uchwyty na kubek do stosowa-
nia w pojazdach, Uchwyty na pasy bezpieczeństwa dla dzieci 
do foteli samochodowych, Uchwyty pasów bezpieczeństwa, 
Uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, 
Uprzęże do wózków dziecięcych, Wentyle do opon, Wózek dla 
niemowląt z usuwalnymi wspornikami, Wózki, Wózki do użyt-
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ku z przenośnym łóżeczkiem niemowlęcym, Wózki dziecięce, 
Wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, Wózki wielofunk-
cyjne, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zespoły osi pojaz-
dów, Części i akcesoria do pojazdów, Dętki do kół pojazdów, 
Dętki do opon, 35 Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Agencje eksportowe i importowe, Dostarczanie informa-
cji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Gromadzenie informacji handlowej, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Marketing internetowy, Monitorowanie poziomu 
sprzedaży dla osób trzecich, Opracowywanie katalogów, spi-
sów w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, Organizowanie i prowadzenie pro-
mocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pokazy towarów, 
Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Skomputeryzowane zamówienia towa-
rów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, 
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, 
Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wózkami dziecię-
cymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami dzie-
cięcymi, Usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(210) 535116 (220) 2021 10 11
(731) SADIK ATTILA, Murowana Goślina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quick chick

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Przyprawy, sól, mąka, produkty zbożowe, ar-
tykuły spożywcze pochodzenia roślinnego do spożycia lub 
konserwowania.

(210) 535117 (220) 2021 10 12
(731) LACH PATRYK, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SNK SKILLA NIE KUPISZ

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

(210) 535118 (220) 2021 10 12
(731) LACH PATRYK, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKILLA NIE KUPISZ SNK EST.2020

(531) 26.01.05, 26.01.16, 21.03.01, 27.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 535119 (220) 2021 10 12
(731) JAROSZEK MARCIN, Radziszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bilingwa

(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z nauką języków 
obcych.

(210) 535120 (220) 2021 10 12
(731) BARYŁA PAWEŁ, Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stolbar STOLARSTWO BARYŁA 1981

(531) 02.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 40 Usługi stolarskie.
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(210) 535129 (220) 2021 10 12
(731) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA 

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

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 5 Płyn do soczewek kontaktowych, Roztwory 
dezynfekujące do soczewek kontaktowych, Krople do oczu, 
Środki odkażające do użytku osobistego, Antybakteryjny żel 
do mycia rąk, Preparaty wspomagające leczenie i poprawiają-
ce kondycję wzroku, Roztwory do dezynfekcji soczewek kon-
taktowych, Roztwory do płukania soczewek kontaktowych, 
Roztwory do sterylizacji soczewek kontaktowych, Roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, Roztwory neutrali-
zujące do soczewek kontaktowych, Środki odkażające, Anty-
bakteryjne płyny do rąk, Antybakteryjne środki do mycia rąk, 
Krople do nawilżania oczu, 9 Soczewki kontaktowe, Soczewki 
korekcyjne [optyka], Etui na akcesoria optyczne, Pojemniczki 
do soczewek kontaktowych, Pojemniki do soczewek kontak-
towych, Szkła kontaktowe, Szkła kontaktowe (pojemniczki  
na -), Przenośne pojemniczki na szkła kontaktowe.

(210) 535166 (220) 2021 10 13
(731) ADRILUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.05, 27.05.01, 29.01.13, 26.01.03, 24.09.05
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.

(210) 535237 (220) 2021 10 14
(731) ZIENKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4comfort

(531) 26.04.17, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Budownictwo mieszkaniowe.

(210) 535285 (220) 2021 10 15
(731) ULTRA TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Kuferek Smakołyków

(531) 09.01.10, 10.03.16, 05.07.26, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 16 Opakowania na prezenty, pudełka prezen-
towe, papier do pakowania prezentów, 29 Dżemy, konfitury 
i przetwory owocowe, 30 Herbaty, czekolada, wyroby cukier-
nicze i piekarnicze, miód, nielecznicze syropy spożywcze.

(210) 535314 (220) 2021 10 18
(731) ROMALDOWSKA PAULINA HERKABAWATA, Koszalin
(540) (znak słowny)
(540) HERKABAWATA
(510), (511) 3 Zioła do kąpieli, 5 Zioła lecznicze, Tradycyjne 
chińskie zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub zakonser-
wowane, Zioła do palenia do celów medycznych, 21 Porcela-
na, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka, Wyroby porcela-
nowe, Tabliczki porcelanowe, Kubki porcelanowe, Porcelano-
we popiersia, Doniczki porcelanowe, Żardyniery porcelano-
we, Rzeźby porcelanowe, Szyldy porcelanowe, Pudełka z por-
celany, Kubki z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby 
z porcelany, Bibeloty z porcelany, Posągi z porcelany, Rzeźby 
z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Ozdob-
ne wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe, 
Porcelanowa zastawa stołowa, Porcelanowe żardyniery [do-
nice], Zdobione wyroby z porcelany, Naczynia obiadowe 
z porcelany, Skarbonki-świnki z porcelany, Kubki z chińskiej 
porcelany, Kubki wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne 
z porcelany, Wyroby artystyczne z porcelany, Posągi z porce-
lany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z por-
celany [posągi], Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogro-
dowe z porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Statuetki 
z chińskiej porcelany, Ozdoby ścienne z porcelany, Podkładki 
porcelanowe pod naczynia, Podkładki porcelanowe pod 
szklanki, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Serwisy do kawy 
z porcelany, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, 
Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Przemysłowe po-
jemniki opakowaniowe z porcelany, Ozdobne modele wyko-
nane z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, 
Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Ozdobne figurki 
wykonane z porcelany, Figurki wykonane z porcelany kostnej, 
Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Artykuły porcelano-
we do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcelany lub ze szkła, 
Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane 
z cienkiej porcelany kostnej, Modele pojazdów [ozdoby] wy-
rabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z por-
celany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Dzieła 
sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Statuetki z porcelany, cera-
miki, gliny lub szkła, Zastawa stołowa z porcelany kostnej 
[inna niż sztućce], Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, tera-
koty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, Popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
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Statuy z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła 
sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Dzieła 
sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Figurki por-
celanowe, ceramiczne, gliniane, z terakoty lub szklane, do tor-
tów, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte 
w tej klasie, 29 Przyprawy smakowe (pikle), Dżemy, Dżem im-
birowy, Dżem śliwkowy, Dżem jeżynowy, Dżemy owocowe, 
Dżemy malinowe, Dżemy truskawkowe, Dżemy jagodowe, 
Dżem z rabarbaru, Dżem z żurawiny, Przetwory owocowe 
[dżemy], Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, Orzeszki ziemne w polewie miodowej, 30 Słodycze 
czekoladowe, Lodowe słodycze, Słodycze lodowe, Słodycze 
piankowe, Musy (słodycze), Słodycze [cukierki], Słodycze go-
towane, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Owoco-
we (galaretki -) [słodycze], Słodycze bez cukru, Słodycze za-
wierające owoce, Dropsy owocowe [słodycze], Karmelki twar-
de [słodycze], Słodycze z żeńszeniem, Słodycze do żucia, Sło-
dycze słodzone ksylitolem, Nielecznicze słodycze salmiako-
wo-lukrecjowe, Słodycze z oleju sezamowego, Nielecznicze 
słodycze słabo zakwaszone, Nielecznicze słodycze do żucia, 
Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze o smaku owocowym, 
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Słodycze z goto-
wanego cukru, Nielecznicze słodycze w postaci skondenso-
wanej, Słodycze na bazie mięty [nielecznicze], Nielecznicze 
słodycze w postaci karmelków, Nielecznicze słodycze w po-
staci toffi, Słodycze (Nielecznicze -) na bazie miodu, Słodycze 
na bazie mąki ziemniaczanej, Piankowe słodycze na bazie 
cukru, Nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, Nielecz-
nicze słodycze w postaci nugatu, Słodycze (Nielecznicze -) 
na bazie alkoholu, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słody-
cze o smaku mięty (Nielecznicze -), Nielecznicze słodycze 
w postaci krówek, Nielecznicze słodycze zawierające aroma-
ty ziołowe, Koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], 
Słodycze z czerwonego żeń-szenia, Nielecznicze słodycze 
w postaci czekoladowych eklerek, Nielecznicze słodycze bę-
dące słabo zakwaszonymi karmelkami, Słodycze miętowe 
[inne niż do celów leczniczych], Nielecznicze słodycze w po-
staci cukrowych wyrobów cukierniczych, Słodycze do żucia 
z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), Słodycze 
z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, Cukierek 
odświeżający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceu-
tycznych, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako część 
diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Batony zbo-
żowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Czekolada, Go-
rąca czekolada, Czekolada pitna, Czekolada nielecznicza, Cze-
kolada mleczna, Nadziewana czekolada, Sztuczna czekolada, 
Czekolada bezmleczna, Czekolada z bąbelkami, Czekolada 
w proszku, Czekolada z alkoholem, Precle pokryte czekoladą, 
Precle polane czekoladą, Herbatniki oblane czekoladą, Bu-
łeczki z czekoladą, Jagody pokryte czekoladą, Wegańska cze-
kolada pitna, Chipsy ziemniaczane pokryte czekoladą, Czeko-
lada z japońskim chrzanem, Czekolada mleczna w tablicz-
kach, Czekolada na polewy lub posypki, Kruche ciastka ma-
ślane częściowo oblane czekoladą, Bułeczki z rodzynkami 
z mleczną czekoladą, Czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Aro-
maty kawowe, Azjatycka herbata morelowa [maesilcha], Biała 
herbata, Biała herbata w proszku, Cappuccino, Chińska her-
bata z kolcowoju [Gugijacha], Cykoria [substytut kawy], Cyko-
ria do stosowania jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki 
zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, 
Czarna herbata w proszku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, 
Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów 

mlecznych lub warzyw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty 
czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kaka-
owe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty kawowe do użytku 
jako substytuty kawy, Ekstrakty kawy słodowej, Ekstrakty 
z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Herbata jaśmi-
nowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata 
jaśminowa, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania 
jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do napojów, Esencje herbaciane, 
Esencje kawowe, Espresso, Filtry w postaci toreb papiero-
wych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje 
kawowe, Herbata, Herbata Darjeeling [indyjska czarna herba-
ta z prowincji Darjeeling], Herbata Earl Grey, Herbata bez teiny 
słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Her-
bata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata cytrusowa 
z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata an-
gielska], Herbata do zaparzania, Herbata imbirowa, Herbata 
Lapsang Souchong, Herbata Oolong w proszku, Herbata Tie 
Guan Yin, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata miętowa, 
Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do celów medycz-
nych), Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], 
Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczni-
czych], Herbata oolong, Herbata paczkowana [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpuszczalna, 
Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Her-
bata sfermentowana, Herbata sypka (Nielecznicza -), Herbata 
szałwiowa, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nie-
lecznicza), Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata z białe-
go lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z dzikiej róży, Herbata 
z eleuterokoku [Ogapicha], Herbata z gryki, Herbata z korze-
nia łopianu (Wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z li-
ści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], 
Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata 
z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów 
kelp, Herbata z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insam-
cha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów 
(kombu-cha), Herbata zielona, Herbaty (nielecznicze) zawie-
rające cytrynę, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów 
leczniczych], Herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), Herba-
ty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty owoco-
we, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Japońska 
zielona herbata, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Ka-
kao, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], 
Kakao do sporządzania napojów, Kakao w proszku, Kapsułki 
z herbatą, Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa [palona, w proszku, 
granulowana lub w napojach], Kawa aromatyzowana, Kawa 
bezkofeinowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa nie-
naturalna, Kawa niepalona, Kawa rozpuszczalna, Kawa słodo-
wa, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci całych ziaren, 
Kombucha, Koncentraty kawy, Kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, Liście herbaty, Mate [herbata], Mielone ziarna kawy, 
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, Mieszanki do przyrzą-
dzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki herbat, Mie-
szanki herbat w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki ka-
wowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy i słodu, Mie-
szanki kawy słodowej i kakao, Mieszanki kawy słodowej 
i kawy, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, Mrożona 
kawa, Mrożone napoje [frappe], Nadzienia na bazie kawy, Na-
pary ziołowe, Napary, inne niż do celów leczniczych, Napoje 
czekoladowe z mlekiem, Napoje gazowane [na bazie kawy, 
kakao lub czekolady], Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje 
kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje 
na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje na bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie ka-



Nr  ZT47/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 47

kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie kawy zawierające 
lody (affogato), Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Na-
poje na bazie rumianku, Napoje na bazie substytutów kawy, 
Napoje o smaku czekoladowym, Napoje w proszku zawiera-
jące kakao, Nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, 
Nielecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawiny, Nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, Palone ziarna kawy, Pasty 
do sporządzania napojów kakaowych, Prażona herbata jęcz-
mienna (mugi-cha), Prażony jęczmień i słód do użytku jako 
substytut kawy, Preparaty aromatyczne do sporządzania her-
bat ziołowych nieleczniczych, Preparaty aromatyczne 
do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty do spo-
rządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do sporządza-
nia napojów czekoladowych, Preparaty do sporządzania na-
pojów czekoladowych o smaku bananowym, Preparaty 
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy 
mokka, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych 
o smaku mięty, Preparaty do sporządzania napojów czekola-
dowych o smaku orzechowym, Preparaty do sporządzania 
napojów czekoladowych o smaku pomarańczowym, Prepa-
raty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, 
Preparaty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, 
Preparaty kakaowe do sporządzania napojów, Preparaty 
na bazie kakao, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Prepara-
ty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, 
Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Pre-
paraty ziołowe do sporządzania napojów, Rozpuszczalne ka-
kao w proszku, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty 
herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Substy-
tuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące 
kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Syropy czekolado-
we do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Toreb-
ki z kawą, Wyciągi z herbaty, Wyciągi z herbaty (nielecznicze), 
Wyroby z kakao, Yerba mate, Yuja-cha [koreańska herbata 
miodowo-cytrusowa], Zamienniki kakao, Zielona herbata 
w proszku, Żółta herbata, Zioła przetworzone, Zioła suszone, 
Zioła konserwowane, Zioła konserwowane [przyprawy], Zio-
ła do celów spożywczych, Suszone zioła do celów kulinar-
nych, Przyprawy, Papryka [przyprawy], Przyprawy suche, 
Sosy [przyprawy], Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, 
Przyprawy korzenne, Kocanka [przyprawy], Chemiczne przy-
prawy kuchenne, Przyprawy w proszku, Przyprawy do pizzy, 
Przyprawy do żywności, Przyprawy do pieczenia, Ziarna se-
zamu [przyprawy], Przetworzone nasiona dyni [przyprawy], 
Przetworzone nasiona konopi [przyprawy], Przyprawy sma-
kowe (sosy, marynaty), Pasta z soi [przyprawy], Przyprawy 
do kukurydzy prażonej, Dodatki smakowe i przyprawy, Przy-
prawy o smaku owoców morza, Przyprawy sporządzone 
z glutaminianu sodu, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Pi-
kantne sosy używane jako przyprawy, Koncentraty warzyw-
ne stosowane jako przyprawy, Przyprawy do błyskawicznie 
gotowanej baraniny, Przyprawy do makaronu na bazie wa-
rzyw, Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchu-
pu i salsy, Prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako 
przyprawy, Bułeczki z dżemem, Wyroby cukiernicze zawiera-
jące dżem, Cukier do produkcji dżemów, Bułeczki z dżemem 
fasolowym, Bułka maślana [brioszka] z dżemem, Ciasto ryżo-
we wypełnione dżemem z fasoli (monaka), Pierożki ryżowe 
przybrane dżemem ze słodkiej fasoli (ankoro), Dżem ze słod-
kiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na bazie fasoli 
[nerikiri], Miód, Miód naturalny, Miód ziołowy, Miód truflowy, 
Miód manuka, Substytuty miodu, Naturalny miód dojrzały, 
Cukier, miód, melasa, Miód z kocanki, Płatki śniadaniowe za-
wierające miód, Cukier inwertowany [sztuczny miód], Miód 

[do celów spożywczych], Glazury miodowe do szynki, Słod-
kie pasty do smarowania [miód], Płatki śniadaniowe o smaku 
miodu, Toffi o strukturze plastra miodu, Miód biologiczny 
do spożycia przez ludzi, Preparaty zbożowe pokryte cukrem 
i miodem, Miodowe cukierki (nie do celów medycznych), Zio-
łowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], 
31 Nieprzetworzone zioła, Zioła świeże, Świeże zioła, Zioła 
ogrodowe świeże, Świeże zioła organiczne, Świeże zioła 
w doniczkach, Zioła, suszone, do ozdabiania, Świeże zioła dla 
celów spożywczych, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 
34 Zioła do palenia, 39 Pakowanie prezentów, Pakowanie 
produktów spożywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, 
bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawa-
nia jedzenia i napojów, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie ciast, Deko-
rowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów za po-
średnictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kontrakto-
we usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach 
internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach 
z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napo-
je], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygoto-
wywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośred-
niego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywa-
nie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, 
Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rzeź-
bienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwo-
wanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w ma-
łych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browa-
rem, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Stołówki, 
Usługi barmanów, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, 
Usługi barów piwnych, Usługi barów z fajkami wodnymi, 
Usługi barów z sokami, Usługi bufetów w zakresie barów kok-
tajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi 
klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi koktajlba-
rów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi oso-
bistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi re-
stauracji chińskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi re-
stauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzedają-
cych posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji washo-
ku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi w za-
kresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi za-
opatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiar-
nie, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi cate-
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ringu zewnętrznego, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, 
Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), Usługi cateringu specjalizującego się w ręcz-
nym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, 
Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu 
szynki podczas targów, degustacji i imprez publicznych.

(210) 535336 (220) 2021 10 18
(731) NAPIONTEK MAREK ORTOP-POLIKLINIKA. GABINET 

ORTOPEDYCZNY, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ortop

(531) 05.05.20, 05.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, 
w formie elektronicznej do pobrania, Medyczne czasopisma 
fachowe dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, w formie elek-
tronicznej do pobrania, Publikacje edukacyjne dotyczące 
opieki zdrowotnej ludzi, w formie elektronicznej do pobra-
nia, Książki edukacyjne dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, 
w formie elektronicznej do pobrania, Materiały edukacyjne 
dotyczące opieki zdrowotnej ludzi, w formie elektronicznej 
do pobrania, 16 Publikacje drukowane dotyczące opieki 
zdrowotnej ludzi, Medyczne czasopisma fachowe dotyczą-
ce opieki zdrowotnej ludzi, Publikacje edukacyjne dotyczące 
opieki zdrowotnej ludzi, Książki edukacyjne dotyczące opieki 
zdrowotnej ludzi, Drukowane materiały edukacyjne doty-
czące opieki zdrowotnej ludzi, 35 Doradztwo biznesowe dla 
przedsiębiorstw zajmujących się opieką zdrowotną ludzi, Do-
radztwo w zakresie zarządzania firmą zajmującą się opieką 
zdrowotną ludzi, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej ludzi, Usługi administrowania działalności 
gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej ludzi, 41 Orga-
nizowanie i prowadzenie konferencji i seminariów dotyczą-
cych opieki zdrowotnej ludzi, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji edukacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej 
ludzi, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Organizo-
wanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz-
nych dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, Publikacja mate-
riałów edukacyjnych dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, 
Publikacja prac naukowych dotyczących opieki zdrowot-
nej ludzi, Publikowanie czasopism, książek i podręczników 
z dziedziny medycyny dotyczących opieki zdrowotnej ludzi, 
Usługi wydawnicze materiałów dotyczących opieki zdrowot-
nej ludzi, 44 Usługi medyczne w zakresie opieki zdrowotnej 
ludzi, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej ludzi, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Ambulatoryjna opie-
ka medyczna dla ludzi, Badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia ludzi, Kliniki medyczne dla ludzi, Kon-
sultacje medyczne dla ludzi, Opieka pielęgniarska dla ludzi, 
Prowadzenie placówek medycznych dla ludzi, Świadczenie 
pomocy medycznej dla ludzi, Usługi lekarskie dla ludzi, Usłu-
gi poradnictwa medycznego dla ludzi, Usługi obrazowania 
medycznego dla ludzi.

(210) 535342 (220) 2021 10 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY BATON By Łowicz

(531) 26.01.02, 26.01.16, 05.03.13, 05.03.14, 25.01.15, 27.05.01, 
29.01.12, 26.13.01

(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane (Owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła 
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do spo-
rządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszan-
ki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-



Nr  ZT47/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 49

dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Żela-
tyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 

owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Mrożone dania go-
towe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka duszo-
ne, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żyw-
ności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, 
Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Bu-
dynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta 
mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czip-
sy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe 
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako 
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stoso-
wania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje 
czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywno-
ści (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), 
Esencje do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, 
Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na ba-
zie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie 
czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herba-
ta rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Ka-
kao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządza-
nia napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub 
w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos po-
midorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, 
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, 
Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarni-
sty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Maka-
rony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty 
w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki 
mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
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się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mlecz-
ne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), 
Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, 
Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Na-
poje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawiera-
jące kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje spo-
rządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby 
cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, 
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (Płatki -), Owoco-
we lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebo-
we, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta 
sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty cze-
koladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do sma-
rowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania napojów 
kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], 
Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty 
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy 
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy 
używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Plac-
ki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płat-
ki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub 
posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe 
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardo-
we do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przy-
prawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty 
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Pre-
paraty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na ba-
zie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cu-
kierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z maka-
ronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wy-
twarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoń-

ski (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzo-
ne płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające 
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddin-
gi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ra-
men (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], 
Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów 
medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], 
Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowa-
ne, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, 
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o sma-
ku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natu-
ralne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone 
krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów 
owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sor-
bety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos 
[jadalny], Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos 
tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy 
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, 
Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, 
Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, 
Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy 
[przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy 
salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, 
Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti 
i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Sosy 
do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do piz-
zy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy 
w postaci granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, 
Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, 
Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], 
Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone 
zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekola-
dowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smako-
we, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata 
[inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukierni-
cze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wa-
felki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze 
mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukierni-
cze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyro-
by lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawiera-
jące dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe arty-
kuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaro-
nów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności do spożycia 
przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, 
Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], 
Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina [al-
dehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substy-
tuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, 
Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień 
do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Miesza-
niny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty 
kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe 
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii 
do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii 
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do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód 
do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierają-
ce cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki 
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
czekolady będące zamiennikami posiłków, Sosy i polewy 
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.
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(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowny)
(540) Lubella
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar 
[pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Bulio-
ny, Caponata [duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy 
warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy ziemnia-
czane, Chop suey, Choucroute garnie [kapusta kiszona garni-
rowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery na ba-
zie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery wyko-
nane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, 
Ekstrakty warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, 
Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty 
owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Goto-
we dania z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny 
składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe 
do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny, Grzyby konser-
wowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, 
Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie 
pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kon-
gjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kom-
pozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie 
owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie 
warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomido-
rowe [purée], Koncentraty rosołowe, Koncentraty soków wa-
rzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup, Klopsiki drobio-
we, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty, Konser-
wy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, 
Lukrowane (Owoce -), Marmolada, Masło kakaowe, Masła 
orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do spo-
rządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszan-
ki owoców i orzechów, Mieszanki owoców suszonych, Mie-
szanki przekąsek składające się z suszonych owoców i orze-
chów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się 
z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, 
Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Na-
dzienie bakaliowe [owoce konserwowane], Napoje mleczne, 
Napoje z produktów mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy 
jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owo-
ce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce lukrowane, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pusz-
kach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty do sma-
rowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania skła-
dające się głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasty mleczne do smarowania, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty przyrządzone z orzechów, 
Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pek-
tyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe, Pikle mie-
szane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i na-
siona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
owoce, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 

Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory kon-
serwowane, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory konserwo-
we, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Powle-
kane orzeszki ziemne, Prażone orzechy ziemne, Preparaty 
do produkcji bulionów, Produkty z suszonych owoców, 
Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy, Prze-
cier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, 
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Prze-
kąski na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski 
na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przeką-
ski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki 
na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka, Purée z warzyw, 
Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziem-
niaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki 
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owo-
ce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, 
Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do gotowania, 
Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszo-
ne grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone owoce, Tahini 
[pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Wa-
rzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillo-
wane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, prze-
tworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa marynowane, Warzywa obrane ze skórki, 
Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne pasty do sma-
rowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konser-
wowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar 
z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabie-
lacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające pro-
duktów mlecznych, Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, 
Zupy błyskawiczne, Zupy (Składniki do sporządzania -), Żela-
tyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
ne owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone go-
towe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posił-
ki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmie-
szane oleje roślinne do celów kulinarnych, Formowane tek-
sturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, 
Substytuty mięsa, Substytuty serów, Substytuty jaj, Substy-
tuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan 
[substytut mięsa], Bezmleczne substytuty mleka, Roślinne 
substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko sojo-
we [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka], Na-
biał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty pro-
duktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mle-
ka], Mleko z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje 
na bazie soi stosowane jako substytuty mleka, Gotowe posił-
ki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Sałatki 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery 
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, 
Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, 
Koncentraty soków owocowo-warzywnych do konsumpcji, 
Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzyw-
ne, Przekąski na bazie owoców i warzyw, Mrożone dania go-
towe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki, 
konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce, jabłka duszo-
ne, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty do żyw-
ności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe 
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zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, 
Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Bu-
dynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], 
Chipsy kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne o smaku sera, Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta 
mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe 
wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czip-
sy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekola-
dowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych 
sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Dra-
żetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe 
[słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania na-
pojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty 
przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako 
dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z ka-
kao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, 
Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma-
ty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stoso-
wania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje 
czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywno-
ści (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), 
Esencje do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, 
Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], 
Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na ba-
zie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie 
czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herba-
ta rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Ka-
kao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządza-
nia napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub 
w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub 
w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos po-
midorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, 
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, 
Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarni-
sty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Maka-
rony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty 
w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki 
mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mlecz-
ne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), 
Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, 
Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Na-

poje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawiera-
jące kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje spo-
rządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby 
cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, 
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (Płatki -), Owoco-
we lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebo-
we, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta 
sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty cze-
koladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do sma-
rowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania napojów 
kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], 
Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty 
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy 
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy 
używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Plac-
ki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płat-
ki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub 
posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe 
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardo-
we do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przy-
prawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty 
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Pre-
paraty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na ba-
zie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cu-
kierniczych, Przekąski składające się z produktów zbożo-
wych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie 
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Prze-
kąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z maka-
ronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wy-
twarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoń-
ski (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzo-
ne płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze składające 
się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddin-
gi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ra-
men (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], 
Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpusz-
czalny proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów 
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medycznych], Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów 
cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukier-
ki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze go-
towane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci liza-
ków, Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze 
o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodzi-
ki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, 
Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncen-
tratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarni-
cze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekolado-
wy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos 
w proszku, Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przy-
prawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, 
Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, 
Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy 
o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, 
Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy 
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy 
w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, 
Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w so-
sie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy 
do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sała-
tek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci 
granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty 
cukru, Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytu-
ty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty 
kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski 
i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do je-
dzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone zioła 
do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekolado-
wy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smako-
we, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów 
na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata 
[inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukierni-
cze], Tacos [danie meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, 
Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukier-
nicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cu-
kiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, 
Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze za-
wierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe 
artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji ma-
karonów, Zboża przetworzone, Zboża do żywności do spo-
życia przez ludzi, Zbożowe (Płatki -), Żelki, Żywność na ba-
zie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki 
eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], 
Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i her-
baty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie sub-
stytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut kawy, 
Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako 
substytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cy-
korii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty 
kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, 
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Pre-
paraty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Eks-
trakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażo-
ny jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria 
i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako sub-
stytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami po-
siłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami 
posiłków, Sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietanko-
wo-owocowe.

(210) 535345 (220) 2021 10 18
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan!

(531) 05.13.08, 05.13.25, 24.17.02, 05.07.03, 24.17.04, 26.04.04, 
26.04.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14

(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako 
podstawowy składnik], Batoniki, Batony zbożowe i energe-
tyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe, Cappuc-
cino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane, 
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, 
Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasteczka, 
Ciastka, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czeko-
lada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyroby cu-
kiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy na bazie 
zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery 
lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców 
i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, 
Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń 
w proszku, Dodatki smakowe i przyprawy, Drażetki [nieme-
dyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], 
Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Eks-
trakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, 
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki 
smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do sto-
sowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do sto-
sowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty 
z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do arty-
kułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy do stosowania jako 
aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe 
do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjąt-
kiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje 
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe 
dania z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe 
do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie ka-
kao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe potra-
wy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Goto-
we produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata roz-
puszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, 
Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania 
napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w na-
pojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w na-
pojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomido-
rowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty warzywne sto-
sowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe, Kre-
my na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których 
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głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, któ-
rych głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, 
Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, 
Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka 
ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron [ciasto], 
Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron in-
stant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarni-
sty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Maka-
rony razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty 
w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki 
mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające 
się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Miód, Mlecz-
ne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające 
lody, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), 
Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje czekoladowe, 
Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], Na-
poje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie 
kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie ka-
kao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owo-
cowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, 
z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawiera-
jące kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporzą-
dzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje spo-
rządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby 
cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, 
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Owsiane (Płatki -), Owoco-
we lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebo-
we, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasta wasabi, Pasta 
sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty cze-
koladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do sma-
rowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania napojów 
kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne [sosy], 
Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty 
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy 
do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy 
używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Plac-
ki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płat-
ki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub 
posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lo-
dów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe 
zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie kakao], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty 
do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty 
do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów 
[na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarni-
czych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardo-
we do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przy-
prawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty 
w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Pre-
paraty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na ba-
zie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe 
na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produk-
ty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, 

Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski 
na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyro-
bów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów 
zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone 
na bazie zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożo-
wych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się 
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie zia-
ren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożo-
wych, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane 
z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Prze-
tworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan 
[przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przypra-
wy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), 
Przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu 
i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żyw-
ność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada, Risotto, 
Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek 
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], 
Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, 
Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania 
[miód], Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycz-
nych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze 
czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, Sło-
dycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słody-
cze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku 
owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki natural-
ne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone 
krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów 
owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, 
Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, 
Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, 
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, 
Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do maka-
ronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie 
majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orze-
chowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidoro-
we, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dres-
singi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy 
zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spa-
ghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym 
w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy 
do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmieta-
nę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Substytut 
kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czeko-
lady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lo-
dów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślin-
ne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, 
Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche 
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające 
się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Su-
szony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, 
Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe 
do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Sztucz-
na czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczni-
czych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksy-
kańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wy-
roby cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby 
ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego 
jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby lodowe, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoni-
ki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęsz-
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czacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, 
Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża prze-
tworzone, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zbo-
żowe (Płatki -), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aro-
maty do napojów [inne niż olejki eteryczne], Substytut mar-
cepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina [aldehyd, sub-
stytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów 
na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria 
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku 
jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, 
Substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cy-
korii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawowe 
do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do stoso-
wania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania 
jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cyko-
rię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożo-
we będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie cze-
kolady będące zamiennikami posiłków, Sosy i polewy 
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(210) 535353 (220) 2021 10 18
(731) ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) VHPLUS
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bie-
lizna dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 535357 (220) 2021 10 18
(731) LINGPERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) LINGPERFECT
(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, 41 Doradztwo zawodowe, Świadczenie usług w za-
kresie tłumaczeń, Tłumaczenia, Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych i ustnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi.

(210) 535361 (220) 2021 10 19
(731) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cerutin PLUS D3 SELEN CYNK WITAMINA C 

WITAMINA D

(531) 24.15.01, 24.15.11, 26.13.01, 26.01.16, 19.13.21, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Mieszane preparaty witamino-
we, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, Napoje wzbogacone 
witaminami do celów medycznych, Musujące tabletki wi-

taminowe, Napoje witaminizowane, Preparaty witaminowe, 
Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę D, Prepa-
raty zawierające witaminę C, Suplementy diety składające się 
z witamin, Tabletki witaminowe, Żelki witaminowe, Witaminy 
prenatalne, Preparaty do leczenia przeziębień, Eliksiry do za-
pobiegania przeziębieniom, Eliksiry do łagodzenia przezię-
bień, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczna 
żywność do celów medycznych, Multiwitaminy, Mineralne 
suplementy diety, Farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, Krople witaminowe, Dietetyczne wyroby cukiernicze 
przystosowane do celów medycznych, Pastylki na kaszel 
do użytku medycznego, Plastry do użytku medycznego, Po-
żywki do użytku medycznego.

(210) 535363 (220) 2021 10 19
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) PROBIŚ
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony, 
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żu-
cia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do ce-
lów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania 
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, 
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty me-
dyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte 
w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 535367 (220) 2021 10 19
(731) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC 

I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LACTOTIC
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, 
Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści do celów kosme-
tycznych, Mydła, Chusteczki nasączane, Pudry, Szampony, 
Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność dietetyczna do celów 
leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, 
Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma do żu-
cia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do ce-
lów leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania 
leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, 
Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Na-
poje lecznicze, Leki wspierające, Gałki dopochwowe, Leki 
do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Prepa-
raty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych 
zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski, 
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

(210) 535378 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) EXION
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535379 (220) 2021 10 19
(731) AMBRYSZEWSKI ANDRZEJ YOKOHAMA 

ELECTRONICS, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) NITRYLFLEX
(510), (511) 9 Jednorazowe rękawiczki lateksowe do użyt-
ku laboratoryjnego, Jednorazowe rękawiczki do użytku la-
boratoryjnego, Jednorazowe rękawiczki z tworzyw sztucz-
nych do użytku laboratoryjnego, 10 Lateksowe rękawiczki 
do użytku chirurgicznego, Rękawiczki ochronne do celów 
medycznych, Rękawiczki do badań do celów medycznych.

(210) 535390 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535392 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535393 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535394 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 26.11.03, 29.01.13
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
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madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535395 (220) 2021 10 19
(731) EXION HYDROGEN POLSKIE ELEKTROLIZERY SPÓŁKA 

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

(531) 26.07.25, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodo-
ru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wodoru, Urzą-
dzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolizerów 
do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicz-
nych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gro-
madzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części 
do urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki 
dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, 
Zasilacze przenośne (akumulatory), Ogniwa paliwowe, Ogni-
wa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych.

(210) 535397 (220) 2021 10 19
(731) SZYMAŃSKI TOMASZ THOMASSS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THOMASSS

(531) 26.04.06, 27.05.01
(510), (511) 12 Deflektory powietrza do pojazdów samo-
chodowych, Wycieraczki do przednich i tylnych szyb sa-
mochodów, Pióra wycieraczek do przedniej szyby do po-
jazdów, Lusterka do pojazdów i części do nich, Organizery 
do tylnych siedzeń pojazdów samochodowych przystoso-
wane do użytku w samochodach, Pojemniki przystosowa-
ne do użytku w bagażnikach pojazdów, Siatki bagażowe 
do pojazdów, Ramki do tablic rejestracyjnych, Wycieraczki 
do przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Pióra wycie-
raczek do tylnej szyby do pojazdów, Wycieraczki do tylnych 
szyb pojazdów [części pojazdów], Lusterka do pojazdów, 
Wkłady do lusterek samochodowych, Części lusterek samo-
chodowych, 27 Dywaniki i maty samochodowe, 35 Usługi 
sprzedaży, w tym za pośrednictwem sklepu internetowe-
go, następujących towarów: akcesoria samochodowe, me-
talowe ramki tablic rejestracyjnych, deflektory powietrza 
do pojazdów samochodowych, wycieraczki do przednich 
i tylnych szyb pojazdów, wycieraczki do przednich i tylnych 

szyb samochodów, pióra wycieraczek do przedniej i tylnej 
szyby do pojazdów, lusterka do pojazdów i części do nich, 
wkłady do lusterek samochodowych, części lusterek sa-
mochodowych, organizery do tylnych siedzeń pojazdów 
samochodowych przystosowane do użytku w samocho-
dach, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach 
pojazdów, siatki bagażowe do pojazdów, ramki do tablic 
rejestracyjnych, niemetalowe ramki tablic rejestracyjnych, 
dywaniki i maty samochodowe, części samochodowe i ak-
cesoria samochodowe.

(210) 535398 (220) 2021 10 19
(731) BPS TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BPS Tax sp. z o.o.

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Porady związane z przygotowywaniem ze-
znań podatkowych, Audyt działalności gospodarczej, Do-
radztwo biznesowe związane ze sprzedażą przedsiębiorstw 
i przejęciami przedsiębiorstw, Doradztwo i pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowy-
wanie wymiaru podatku (rachunki), Doradztwo biznesowe 
związane z fuzjami, przejęciami, franczyzą i likwidacją przed-
siębiorstw, zarządzaniem ryzykiem biznesowym, zarządza-
niem procesami, Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Sporządzanie do-
kumentów dotyczących opodatkowania, Pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi wypełniania 
zeznań podatkowych, Skomputeryzowane ustalanie wyso-
kości podatku [rachunkowość], Badania w dziedzinie działal-
ności gospodarczej, Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi konsultingowe w zakresie księgo-
wości podatkowej, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Sporządzanie 
ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej, sporzą-
dzanie ekspertyz w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw, 
w szczególności w związku z kwestiami biznesowymi i oce-
ną dóbr gospodarczych, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, 36 Usługi związane z podatkami [nie księ-
gowość], Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Kon-
sultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Ocena i wy-
cena podatkowa, Usługi w zakresie wycen, Konsultacje po-
datkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
finansowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo po-
datkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi realizacji płatności 
podatków, Usługi podatkowe i celne, Doradztwo w zakresie 
podatków dochodowych [finansowe], Zarządzanie ryzykiem 
finansowym, Planowanie finansów w zakresie podatków, Pla-
nowanie podatkowe [nie księgowe], Pobieranie podatków 
od nieruchomości komercyjnych, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo w za-
kresie podatków dochodowych, Doradztwo podatkowe 
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[nie prowadzenie rachunków], 45 Pomoc prawna przy two-
rzeniu umów, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi w zakresie arbitrażu, mediacji, 
osiągania ugody i rozstrzygania sporów, Doradztwo prawne 
w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne, Badania 
prawne, Pomoc prawna w przypadku sporów podatkowych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi prawne.

(210) 535399 (220) 2021 10 19
(731) AVATAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A AVATAREL

(531) 27.05.21, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wi-
deo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] ułatwiająca 
dokonywanie zakupów przez Internet, Tworzenie platform 
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] ułatwiające dokonywanie 
zakupów przez Internet, Pisanie oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa 
informatycznego.

(210) 535400 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 

akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
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bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535401 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 

i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
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gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535402 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 

i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535403 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus
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(531) 26.13.25, 27.05.01

(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-

jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535404 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso bus

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-



62 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT47/2021

we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-

wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535405 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
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dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-

nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535406 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
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energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535407 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory 
wodoru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla 
stacji benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodoro-
we, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery 
do produkcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarza-
nia wodoru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wo-
doru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy-
wania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części 
do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń 
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń 
elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do apara-
tury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
nej, Części do urządzeń do gromadzenia i przechowywa-
nia energii elektrycznej, Baterie, Akumulatory do pojazdów, 
Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądo-
we pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i prze-
strzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy 
lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, Sa-
mochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, 
Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe z na-
pędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elek-
tryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, Busy 
elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektrycz-
ne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery 
[pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące 
skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Po-
jazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, Mo-
dele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akceso-
riów motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządza-
nia zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie 
stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej 
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo 
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących 
udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej 
i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, Usługi agencji importowo-eksportowych 
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi 
tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa 
wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, Doładowywanie akumulatorów, Dołado-
wywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie akumulatorów 
do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Sta-
cje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usłu-
gi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, 
Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze 
dotyczące pojazdów, Usługi konserwacyjne dotyczące po-
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jazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszcze-
nie pojazdów, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, 
Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis urządzeń 
i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja 
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport osób, Transport 
towarów, Usługi kurierskie, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, 
Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego, 
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu 
paliw wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystry-
bucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji pali-
wa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi 
związane z magazynowaniem paliw, Magazynowanie paliw, 
Magazynowanie paliw wodorowych, Magazynowanie paliw 
gazowych, Organizowanie magazynowania paliw, Organizo-
wanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowa-
nie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produk-
tów chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypoży-
czanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywa-
nie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystry-
bucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, Transmisja 
energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Do-
stawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazy-
nowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania ener-
gii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535408 (220) 2021 10 19
(731) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank

(531) 26.13.25, 27.05.01

(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wo-
doru dla stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji 
benzynowych, 9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elek-
trody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do pro-
dukcji wodoru, Urządzenie elektryczne do wytwarzania wo-
doru, Urządzenie elektroniczne do wytwarzania wodoru, Apa-
ratura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii 
elektrycznej, Części do elektrolizerów, Części do elektrolize-
rów do produkcji wodoru, Części do urządzeń elektrycznych 
do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych 
do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadze-
nia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Bate-

rie, Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, 
Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne 
(akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy 
do poruszania się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w po-
wietrzu i przestrzeni kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, 
Pojazdy lądowe z napędem wodorowym, Pojazdy wodorowe, 
Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodoro-
we, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe, Pojazdy lądowe 
z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody 
elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne, 
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elek-
tryczne, Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, 
Skutery [pojazdy], Skutery sterowane elektrycznie, Samoba-
lansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 
28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci [zabawki], Modele pojazdów, 
Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Miniaturowe modele 
samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż de-
taliczna paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojaz-
dów, akcesoriów motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, 
olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów 
motoryzacyjnych, Usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania 
zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie sta-
cjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania 
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii elek-
trycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży 
hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyski-
wanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji 
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Usługi agen-
cji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojaz-
dów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, 
Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywa-
nie akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, 
Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumu-
latorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, 
serwis i naprawa pojazdów, Stacje obsługi pojazdów i usługi 
stacji paliw do pojazdów, Usługi stacji obsługi samochodów 
(tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące 
pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów, Usługi kon-
serwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, 
Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń 
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji 
do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, Serwis urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, 
Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do oszczędza-
nia energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, 
Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie, Usługi 
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wy-
pożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa 
paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie pa-
liwa wodorowego, Organizowanie transportu paliw, Organi-
zowanie transportu paliw wodorowych, Usługi dystrybucji 
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paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie 
dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodo-
rowego, Usługi związane z magazynowaniem paliw, Magazy-
nowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych, Maga-
zynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania 
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, 
Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych 
oraz produktów chemicznych, Przechowywanie energii i pa-
liw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii elektrycznej, 
Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa 
energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie ener-
gii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwa-
rzanie energii elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania 
energii, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 535413 (220) 2021 10 19
(731) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Elizówka

(540) (znak słowny)
(540) DEXICOR
(510), (511) 5 Preparaty do oczu pomagające utrzymać od-
powiedni poziom nawodnienia, preparaty zabezpieczające 
powierzchnię oka.

(210) 535414 (220) 2021 10 19
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) DESEO
(510), (511) 30 Chleb, Nadziewany chleb, Tosty z chleba, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta, Ciasta czekoladowe wykonane 
z czekoladowego biszkoptu, Croissant [rogaliki z ciasta fran-
cuskiego], Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, Maka-
roniki [wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cukiernicze], Lodo-
we wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze, Pianki 
cukrowe [wyroby cukiernicze], Wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze cze-
koladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze z czekolady, 
Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, Słodycze bez cukru, 
Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze lodowe, 
Słodycze zawierające owoce, Słodycze owocowe, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody mleczne [lody], 
Lody jadalne, Lody bez mleka, Lody spożywcze, Lody wod-
ne [sorbety], Sorbety [lody], Cukier, Cukierki, Napoje na bazie 
kawy, Napoje sporządzane z kawy, Herbata, Herbata mrożona, 
Herbatniki, Słodkie polewy i nadzienia, Bezy, Ciasta [słodkie 
lub słone], Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasteczka, Ciast-
ka, Eklerki, Kawałki ciast, 35 Zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, Administrowanie sprawami 
przedsiębiorstwa, Administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze doty-
czące franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na zasadach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu 
w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Zarzą-
dzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami 
dla osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami 
dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożyw-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, 
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem (catering), Wypożyczanie 
urządzeń gastronomicznych, Lodziarnie, Kawiarnia, Usługi 
kawiarni, Usługi cateringu zewnętrznego, Dekorowanie żyw-
ności, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żyw-
ności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi doradcze doty-
czące żywności.

(210) 535415 (220) 2021 10 19
(731) LITWIN ANNA AGNIESZKA, Warka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bluehaskap

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i go-
towane owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa, 
przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne lub 
mięsno-warzywne, marynaty warzywne, chipsy na bazie 
warzyw, chipsy owocowe, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z wa-
rzyw, liofilizowane dania warzywne, kapusta kwaszona, 
ogórki kiszone, galaretki, dżemy, konfitury, 31 Świeże owoce 
i warzywa, nasiona, ziarna, nieprzetworzone produkty rolne, 
ogrodnicze i leśne, produkty rolne i leśne, 32 Napoje owoco-
we i soki owocowe, napoje i soki warzywne oraz owocowo-
-warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 
wyciągi i esencje owocowe, warzywne, ziołowe, owocowo-
-ziołowe i herbaciane, w tym z herbat ziołowych, ziołowo-
-owocowych i owocowo-ziołowych oraz inne preparaty 
do produkcji napojów, w tym preparaty w proszku i granu-
lowane, napoje instant zawarte w tej klasie, 35 Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie na-
bywania dla osób trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych.
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(210) 535417 (220) 2021 10 19
(731) TAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.09.02
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubiler-
skie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wy-
konane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie 
pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie po-
kryte metalami szlachetnymi, Złoto, Srebro, Platyna, Pallad, 
Biżuteria, Sztabki metali szlachetnych, Sztabki złota, Sztaby 
srebra, Sztaby platyny, Monety, Monety do kolekcjonowania, 
Monety pamiątkowe, Monety z metali szlachetnych, Monety 
niesłużące do płacenia, Kamienie szlachetne, Przyrządy ze-
garmistrzowskie, Instrumenty i przyrządy chronometryczne, 
16 Papier, Koperty, Tektura, Pudełka kartonowe, Publikacje 
drukowane, Gazety, Czasopisma [periodyki], Książki, Katalogi, 
Kalendarze, Afisze, plakaty, Broszury, Drukowane ulotki infor-
macyjne, Przewodniki, Biuletyny informacyjne, Albumy foto-
graficzne, Albumy na monety, Maty [podstawki] na monety, 
Pióra i długopisy [artykuły biurowe], 20 Pudełka drewniane, 
Opakowania drewniane do butelek, Kasety do ekspozycji 
biżuterii, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, 
Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących to-
warów: metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie wy-
konane z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane 
ze stopów metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte 
stopami metali szlachetnych, wyroby jubilerskie pokryte 
metalami szlachetnymi, złoto, srebro, platyna, pallad, biżute-
ria, sztabki metali szlachetnych, sztabki złota, sztaby srebra, 
sztaby platyny, monety, monety do kolekcjonowania, mo-
nety pamiątkowe, monety z metali szlachetnych, monety 
niesłużące do płacenia, kamienie szlachetne, przyrządy ze-
garmistrzowskie, instrumenty i przyrządy chronometrycz-
ne, papier, koperty, tektura, pudełka kartonowe, publikacje 
drukowane, gazety, czasopisma [periodyki], książki, katalogi, 
kalendarze, afisze, plakaty, broszury, drukowane ulotki infor-
macyjne, przewodniki, biuletyny informacyjne, albumy foto-
graficzne, albumy na monety, maty [podstawki] na monety, 
pióra i długopisy [artykuły biurowe], pudełka drewniane, 
opakowania drewniane do butelek, kasety do ekspozycji 
biżuterii, odzież, 36 Ubezpieczenia, Przelewy pieniężne, Wy-
cena zbiorów numizmatycznych, Usługi wyceny produktów 
numizmatycznych, Handel walutami i wymiana walut, Wa-
lutowe operacje monetarne, Usługi w zakresie przekazów 
pieniężnych, Prowadzenie spraw finansowych online, Usługi 
doradcze w zakresie spraw finansowych, Sprawy monetarne, 
Usługi finansowe dotyczące nieruchomości.

(210) 535423 (220) 2021 10 19
(731) ŚWIDZIŃSKI DAMIAN SWIDZINSKI.PL SZKOLENIA 

I USŁUGI INFORMATYCZNE, Curyn
(540) (znak słowny)

(540) BabyCalm
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animowa-
ne, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrania dźwiękowe, 
28 Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Maty z za-
bawkami dla niemowląt, Pluszowe zabawki z przymocowa-
nym kocykiem, Gry, 35 Publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rekla-
ma, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 
korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, 
Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Promo-
cja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Admi-
nistrowanie sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], Informacje na temat sprzedaży produktów, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, 41 Edukacja językowa, Naucza-
nie języków, Nauczanie języków obcych, Produkcja eduka-
cyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów 
animowanych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwiękowych  
i/lub wideo, Produkcja obrazów animowanych, Produkcja 
piosenek do filmów, Produkcja programów animowanych 
i z udziałem aktorów, Publikowanie materiałów multime-
dialnych online, Publikowanie piosenek, Realizacja filmów 
animowanych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Sporządzanie napisów [np. do filmów], Two-
rzenie filmów rysunkowych, Udostępnianie bajek dla dzieci 
przez telefon, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, 
bezprzewodowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie nagrań 
muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie 
treści audio online nie do pobrania, Zapewnianie rozrywki 
online, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą internetu, Usługi rozrywkowe dostarczane przez 
Internet, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Publikowa-
nie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej.

(210) 535426 (220) 2021 10 19
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) EUFORIA
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie artykułów per-
fumeryjnych, Badania marketingowe w dziedzinie kosmety-
ków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji 
urody, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą 
subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Marke-
ting internetowy, Administrowanie działalnością gospodar-
czą w zakresie sklepów detalicznych, Usługi sklepów deta-
licznych online związane z produktami kosmetycznymi i pie-
lęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online obejmują-
ce odzież, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
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odzieżowej, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
innych, przez sklepy online, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach inter-
netowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie za-
mówień online, Telemarketing, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych.

(210) 535427 (220) 2021 10 20
(731) SITKIEWICZ MAURYCY ART SOLUTIO, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) FLYINGATOM
(510), (511) 36 Transfery elektroniczne wirtualnych walut, 
Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Usługi przelewu waluty 
wirtualnej, Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana 
wirtualnej waluty, Agencje wymiany walut, Biura wymiany 
walut, Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany 
walut, Handel walutami, Handel walutami i wymiana walut, 
Handel walutami online w czasie rzeczywistym, Handlowa-
nie walutami, Kupno i sprzedaż walut, Informacja finansowa 
w postaci kursów walut, Pośrednictwo walutowe, Prowadze-
nie transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, Transak-
cje gotówkowe i transakcje walutowe, Transakcje wymiany 
walut, Udostępnianie informacji na temat cen kursu walut, 
Usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, Usługi 
w zakresie przelewów walutowych, Usługi walutowe, Usłu-
gi wymiany walut, Usługi kantorów, Transfer elektroniczny 
kryptoaktywów, Wymiana finansowa kryptoaktywów, Elek-
troniczny transfer środków wykonywany za pośrednictwem 
technologii blockchain.

(210) 535432 (220) 2021 10 18
(731) KOWALCZYK AGATA AGRO FONDS CONSULTING, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOFEROL
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 535434 (220) 2021 10 20
(731) SILVERGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY BIRD

(531) 27.05.01, 03.07.24, 03.07.15
(510), (511) 41 Edukacja, nauczanie w szkołach i przedszko-
lach, szkolnictwo wyższe, działalność dydaktyczno-wycho-
wawcza dla dzieci i młodzieży, prowadzenie kształcenia doro-
słych, organizowanie kursów dydaktycznych i nauki języków 
obcych, nauczanie przez Internet, nauczanie wspomagane 
komputerowo, Organizowanie szkoleń, seminariów, konferen-
cji i warsztatów edukacyjnych, Nauczanie korespondencyjne 
w zakresie nauki języków obcych, Organizowanie wystaw 

z dziedziny kultury i edukacji, organizowanie konkursów edu-
kacyjnych i rozrywkowych, organizowanie pokazów kultural-
nych i naukowych, organizowanie imprez kulturalnych, pora-
dy w zakresie edukacji i kształcenia, Promocja kultury fizycznej 
i sportu oraz aktywnego trybu życia, Organizowanie konkur-
sów, pokazów i zawodów rekreacyjno-sportowych, Organi-
zowanie i prowadzenie sympozjów, konferencji, kongresów 
i szkoleń propagujących zdrowy tryb życia, Usługi wydawni-
cze, Usługi w zakresie publikowania książek, czasopism, kata-
logów, broszur, plakatów i materiałów dydaktycznych, Usługi 
w zakresie wydawania i udostępniania publikacji elektronicz-
nych, produkcja nagrań audio i video, usługi fotograficzne, 
Organizacja wystaw i targów.

(210) 535435 (220) 2021 10 20
(731) MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) withome your print tkaniny z Twoim nadrukiem

(531) 05.03.20, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, także online 
zasłon, firanek, markiz i rolet oraz akcesoriów dekoracyjnych 
i montażowych do tych towarów, Sprzedaż detaliczna i hur-
towa, także online tkanin, tekstyliów, ozdób dekoracyjnych, 
pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, 
stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, Sprze-
daż detaliczna i hurtowa, także online w zakresie artykułów 
gospodarstwa domowego i artykułów pasmanteryjnych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 Druko-
wanie wzorów, Drukowanie fotograficzne, Nadruk wzorów 
na tkaninach i tekstyliach, Usługi druku na tkaninach, tek-
styliach i odzieży, Udzielanie informacji związanych z usłu-
gami drukowania i obróbką tkanin, Szycie, w tym szycie 
zasłon i firan na miarę, Przygotowywanie i obróbka tkanin, 
Obróbka powierzchni tekstyliów i wyrobów włókienni-
czych, 42 Projektowanie wzorów i grafik, Projektowanie 
tkanin i tekstyliów, Projektowanie zasłon, Udzielanie infor-
macji w zakresie usług projektowania grafik, wzorów, tkanin 
i tekstyliów, Doradztwo projektowe, Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych, Doradztwo związane 
z wyborem zasłon, firanek i rolet.

(210) 535436 (220) 2021 10 20
(731) GIBERT MARCIN, Choszczno
(540) (znak słowny)
(540) Squid Fame
(510), (511) 25 Odzież, 41 Organizacja turniejów sporto-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie turniejów e-spor-
towych, Organizowanie turniejów.

(210) 535437 (220) 2021 10 20
(731) MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Skopanie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) homella To lubię.
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(531) 29.01.13, 27.05.01, 07.01.08, 05.03.06, 26.04.04
(510), (511) 16 Obrazy i zdjęcia, Oprawki i ramki na zdjęcia 
lub obrazy, Afisze, plakaty, Podstawki pod szklanki, Plakaty, 
Serwetki papierowe, Papierowe ręczniki, Bielizna stołowa 
papierowa, Podkładki papierowe, Kalendarze, Artykuły biu-
rowe, Girlandy papierowe, Kartki, Kokardy papierowe, Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Stojaki do fotografii, Torby papie-
rowe, Artykuły piśmienne, Notesy, Notatniki, Reprodukcje 
graficzne, Rysunki, 20 Zasłony bambusowe, Haki do zasłon, 
Karnisze i szyny do zasłon, Zasłony dekoracyjne z koralików, 
Kółka do zasłon, Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon, 
Story wewnętrzne okienne, Poduszki, Rolki do zasłon, Szyny 
do zasłon, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, 
Wieszaki na zasłony, Zasłony z plecionek drewnianych, Ro-
lety okienne, w tym rolety wykonane z drewna, bambusu, 
papieru, Rolety materiałowe, Rolety termoizolacyjne, Rolety 
zaciemniające, Zaciski niemetalowe do mocowania rolet, 
Osprzęt i akcesoria z tworzyw sztucznych do rolet, Meble, 
Ramki na obrazy i fotografie, Lustra, Uchwyty przyssawkowe, 
Uchwyty do wanny, niemetalowe, Wieszaki do ubrań, Figurki 
z drewna, ratanu, z kości, Figurki z tworzyw sztucznych, Fi-
gurki z wosku i gipsu, Kosze niemetalowe, Kosze wiklinowe, 
21 Artykuły gospodarstwa domowego i przybory kuchen-
ne, Cedzaki do użytku domowego, Uchwyty na kosmetyki, 
Uchwyty na papier toaletowy, Uchwyty do szczotek toale-
towych, Wieszaki na ręczniki, Figurki z porcelany, ceramiki, 
gliny, terakoty lub szkła, Kubki i uchwyty na kubki, Szklanki, 
Podkładki porcelanowe pod szklanki, Kosze na chleb, Ko-
sze na pranie, Kosze na rośliny, Kosze na śmieci, Pojemniki 
do kostek lodu, Półmiski, tace obrotowe, Tace na posiłki, Tace 
do użytku domowego, Młynki nieelektryczne, Dozowniki 
serwetek, Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do deter-
gentów, Dozowniki do przypraw, Dozowniki do mydła, Mik-
sery domowe nieelektryczne, Szczotki do celów domowych, 
Rękawice kuchenne, Skrobaczki do użytku domowego, Ter-
moizolowane naczynia z ceramiki i szkła, Gąbki do naczyń, 
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Termosy, 
Atomizery do użytku domowego, Pojemniki do użytku do-
mowego i kuchennego, Miksery i urządzenia mieszające 
nieelektryczne, Wyciskacze do owoców, Suszarki do odzieży, 
24 Bielizna domowa, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzie-
ży, Bielizna pościelowa, Bielizna stołowa tekstylna, Bielizna 
stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Chusteczki do nosa 
tekstylne, Firanki, Tkaniny gipiurowe, Kapy i narzuty na łóżka, 
Kotary na drzwi, Koce, Pokrycia na materace, Materiały tek-
stylne nietkane, Pokrowce ochronne na meble, Moskitiery, 
Obrusy, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych, Pod-
szewki, Pokrowce i poszewki na poduszki, Poszewki, Pościel, 
Prześcieradła, Kołdry, Kołderki z puchu, Ręczniki tekstylne, Rę-
kawice toaletowe, Serwetki tekstylne, Śpiwory jako poszwy 
zastępujące prześcieradła, Uchwyty do zasłon z materiałów 
tekstylnych, Zasłony tekstylne, Zasłony z surowców włókien-
nych lub tworzyw sztucznych, Tkaniny bawełniane, elastycz-
ne, obiciowe i wełniane, Ścierki do naczyń, 35 Sprzedaż de-
taliczna i hurtowa, także online zasłon, firanek, markiz i rolet, 
w tym akcesoriów dekoracyjnych i montażowych do tych 
towarów, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, także online ozdób 
dekoracyjnych, pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, 
kąpielowej, stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towa-
rów, sprzedaż detaliczna i hurtowa, także online w zakresie 
artykułów gospodarstwa domowego i artykułów pasmante-
ryjnych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 535442 (220) 2021 10 20
(731) MARKIZETA WITOLD, HENRYK SOLARSCY SPÓŁKA 

JAWNA, Skopanie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M markizeta home

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 16 Obrazy i zdjęcia, Oprawki i ramki na zdjęcia 
lub obrazy, Afisze, plakaty, Podstawki pod szklanki, Plaka-
ty, Serwetki papierowe, Papierowe ręczniki, Bielizna stoło-
wa papierowa, Podkładki papierowe, Kalendarze, Artykuły 
biurowe, Girlandy papierowe, Kartki, Kokardy papierowe, 
Pudełka z papieru lub kartonu, Stojaki do fotografii, Torby 
papierowe, Artykuły piśmienne, Notesy, Notatniki, Repro-
dukcje graficzne, Rysunki, 20 Zasłony bambusowe, Haki 
do zasłon, Karnisze i szyny do zasłon, Zasłony dekoracyj-
ne z koralików, Kółka do zasłon, Krążki z tworzyw sztucz-
nych do zasłon, Story wewnętrzne okienne, Poduszki, Rolki 
do zasłon, Szyny do zasłon, Uchwyty do zasłon, nie z ma-
teriałów tekstylnych, Wieszaki na zasłony, Zasłony z plecio-
nek drewnianych, Rolety okienne, w tym rolety wykonane 
z drewna, bambusu, papieru, Rolety materiałowe, Rolety 
termoizolacyjne, Rolety zaciemniające, Zaciski niemetalowe 
do mocowania rolet, Osprzęt i akcesoria z tworzyw sztucz-
nych do rolet, Meble, Ramki na obrazy i fotografie, Lustra, 
Uchwyty przyssawkowe, Uchwyty do wanny, niemetalo-
we, Wieszaki do ubrań, Figurki z drewna, ratanu, z kości, 
Figurki z tworzyw sztucznych, Figurki z wosku i gipsu, Ko-
sze niemetalowe, Kosze wiklinowe, 21 Artykuły gospodar-
stwa domowego i przybory kuchenne, Cedzaki do użytku 
domowego, Uchwyty na kosmetyki, Uchwyty na papier 
toaletowy, Uchwyty do szczotek toaletowych, Wieszaki 
na ręczniki, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub 
szkła, Kubki i uchwyty na kubki, Szklanki, Podkładki porce-
lanowe pod szklanki, Kosze na chleb, Kosze na pranie, Ko-
sze na rośliny, Kosze na śmieci, Pojemniki do kostek lodu, 
Półmiski, tace obrotowe, Tace na posiłki, Tace do użytku 
domowego, Młynki nieelektryczne, Dozowniki serwetek, 
Dozowniki do kosmetyków, Dozowniki do detergentów, 
Dozowniki do przypraw, Dozowniki do mydła, Miksery 
domowe nieelektryczne, Szczotki do celów domowych, 
Rękawice kuchenne, Skrobaczki do użytku domowego, Ter-
moizolowane naczynia z ceramiki i szkła, Gąbki do naczyń, 
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Termosy, 
Atomizery do użytku domowego, Pojemniki do użytku do-
mowego i kuchennego, Miksery i urządzenia mieszające 
nieelektryczne, Wyciskacze do owoców, Suszarki do odzie-
ży, 24 Bielizna domowa, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem 
odzieży, Bielizna pościelowa, Bielizna stołowa tekstylna, 
Bielizna stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Chusteczki 
do nosa tekstylne, Firanki, Tkaniny gipiurowe, Kapy i narzu-
ty na łóżka, Kotary na drzwi, Koce, Pokrycia na materace, 
Materiały tekstylne nietkane, Pokrowce ochronne na me-
ble, Moskitiery, Obrusy, Pokrycia mebli z tkanin i tworzyw 
sztucznych, Podszewki, Pokrowce i poszewki na poduszki, 
Poszewki, Pościel, Prześcieradła, Kołdry, Kołderki z puchu, 
Ręczniki tekstylne, Rękawice toaletowe, Serwetki tekstylne, 
Śpiwory jako poszwy zastępujące prześcieradła, Uchwyty 
do zasłon z materiałów tekstylnych, Zasłony tekstylne, Za-
słony z surowców włókiennych lub tworzyw sztucznych, 
Tkaniny bawełniane, elastyczne, obiciowe i wełniane, 
Ścierki do naczyń, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, tak-
że online zasłon, firanek, markiz i rolet, w tym akcesoriów 
dekoracyjnych i montażowych do tych towarów, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa, także online ozdób dekoracyjnych, 
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pościeli, narzut, obrusów, bielizny domowej, kąpielowej, 
stołowej, pościelowej i akcesoriów do tych towarów, sprze-
daż detaliczna i hurtowa, także online w zakresie artykułów 
gospodarstwa domowego i artykułów pasmanteryjnych, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 535483 (220) 2021 10 20
(731) HOŁÓWKO-RUSIN SABINA KRAINA UŚMIECHU, 

Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kraina Uśmiechu

(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.03, 02.05.06, 26.04.01, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ra-
mach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa bizne-
sowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami dzia-
łającymi w oparciu o franczyzę, Pomoc w komercjalizacji pro-
duktu w ramach kontraktu franczyzowego, Zarządzanie pro-
cesami biznesowymi, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie w dziedzi-
nie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisin-
gu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, 
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchi-
singu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ca franchisingu, 41 Przedszkola, Usługi przedszkoli, Edukacja 
przedszkolna, Usługi szkół, Nauczanie w szkołach podstawo-
wych, Nauczanie, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
Usługi świadczone przez placówki oświatowe, Zapewnianie 
edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Kultura fizycz-
na, Nauczanie chińskich sztuk walki, Nauczanie języków 
obcych, Nauczanie wyrównawcze, Nauczanie wyrównaw-
cze w zakresie języka, Nauczanie wyrównawcze w zakresie 
mowy, Nauka tańca, Nauka tańca dla dzieci, Nauka karate, 
Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie warszta-
tów, Prowadzenie treningów sztuk walki, Zajęcia w zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, Zapewnianie wychowania fizycznego, Na-
uczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie 
języków, Edukacja językowa, Organizacja szkoleń, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Zapewnianie szkoleń  
online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi 
w zakresie edukacji muzycznej, Zapewnianie zajęć kultural-
nych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć 
rekreacyjnych, Zajęcia ze śpiewu, Trening rozwoju osobiste-
go, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności in-
telektualnej dzieci, Usługi nauczania w zakresie metod peda-
gogicznych, Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how 
[szkolenie], 44 Usługi psychologów, Usługi terapeutyczne, 
Usługi psychoterapeuty, Usługi diagnozy psychologicznej, 
Opieka psychologiczna, Przeprowadzanie ocen i badań psy-
chologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Usługi terapii głosu 

i terapii logopedycznej, Terapia mowy, Terapia tańcem, Te-
rapia zajęciowa i rehabilitacja, Poradnictwo psychologiczne, 
Poradnictwo związane z terapią zajęciową.

(210) 535484 (220) 2021 10 20
(731) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) incozanS

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Środki myjąco-dezynfekujące do różnych po-
wierzchni, urządzeń i zbiorników w przemyśle mleczarskim, 
mięsnym, owocowo-warzywnym, w miejscach żywienia 
zbiorowego oraz do powierzchni basenów kąpielowych, 
Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego.

(210) 535495 (220) 2021 10 21
(731) STANEK I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Funmilia

(531) 02.05.01, 02.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi pla-
ców zabaw, Usługi rozrywkowe dla dzieci.

(210) 535500 (220) 2021 10 20
(731) DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY, 

Hajnówka
(540) (znak słowny)
(540) KORNIK
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu sa-
ison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu 
ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne piwa, 
Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Imitacja piwa, Brzeczka 
piwna, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie piwa, 
Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, 
Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Indyjskie piwa jasne 
ale (IPA), Chmiel (Wyciąg z -) do wytwarzania piwa, Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Ekstrakty chmielo-
we do sporządzania napojów.

(210) 535502 (220) 2021 10 20
(731) DZIUBONOS MARIOLA BROWAR MARKOWY, 

Hajnówka
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BROWAR MARKOWY KRÓL PUSZCZY

(531) 05.11.15, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo pełne jasne, Piwo i produkty piwowar-
skie, Piwo rzemieślnicze, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Piwo bezalkoholowe, Piwo, Barley Wine [piwo], Piwo typu 
saison, Piwo typu koźlak, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne 
typu ale, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Korzenne 
piwa, Piwa smakowe, Mineralizowane piwa, Brzeczka piwna, 
Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki na bazie piwa, Napoje 
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Stout [ro-
dzaj mocnego, ciemnego piwa], Ekstrakty chmielu do pro-
dukcji piwa, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Indyj-
skie piwa jasne ale (IPA), Chmiel (Wyciąg z - ) do wytwarzania 
piwa, Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Eks-
trakty chmielowe do sporządzania napojów.

(210) 535526 (220) 2021 10 21
(731) KARPIERZ MATEUSZ, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) robimy.marketing

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Doradztwo reklamowe 
i marketingowe, Udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej w Internecie, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-
mowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i po-
wierzchni reklamowych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamo-
ści korporacyjnej i tożsamości marki, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Opty-
malizacja stron internetowych, 42 Tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, Programowanie stron 
internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting treści 
cyfrowych.

(210) 535568 (220) 2021 10 22
(731) WIECH MICHAŁ ANTONI MIFARM, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) karma i farma

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 03.06.03
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 
Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, 
Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do czyszcze-
nia do użytku w hodowli inwentarza żywego, Środki do czysz-
czenia klatek dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt 
domowych, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Suple-
menty lecznicze do żywności dla zwierząt, Pasza lecznicza dla 
zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Jednorazowe maty treningowe dla 
zwierząt domowych, 20 Posłania dla zwierząt, Budy dla zwie-
rząt domowych, Budki dla zwierząt domowych, Kontenery dla 
zwierząt domowych, Domki do zabawy dla zwierząt domo-
wych, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla zwierząt do-
mowych, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, 
Stojaki na paszę, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt 
domowych, Słupki do drapania dla kotów, Poduszki i dom-
ki dla psów i kotów, Niemetalowe boksy transportowe dla 
psów i kotów, Kosze dla psów, Kosze dla kotów, 21 Naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla 
zwierząt domowych, Koryta do picia dla zwierząt, Pojemniki 
na żywność dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów 
dla zwierząt domowych, Pojemniki [kuwety] na nieczystości 
dla zwierząt domowych, Grzebienie do rozczesywania sierści 
dla zwierząt domowych, Szczotki do usuwania futra dla zwie-
rząt domowych, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów 
dla zwierząt domowych, Szczotki dla koni, Grzebienie dla koni 
[zgrzebła], Szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], Podajni-
ki karmy dla zwierząt, Artykuły dla zwierząt, 28 Zabawki dla 
zwierząt, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt do-
mowych, 31 Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pasze 
dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Preparaty spo-
żywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Żwirek dla kota i dla 
małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Przysmaki dla zwierząt 
domowych, Karma dla gryzoni, Smakołyki dla koni, Karma dla 
koni, Pasza dla koni, Pokarmy puszkowane lub konserwowane 
dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Piasek aromatycz-
ny [ściółka] dla zwierząt domowych, Papier pokryty piaskiem 
do wyściełania dla zwierząt domowych, Mączka rybna na pa-
sze dla zwierząt, Karma dla drobiu, Kasze dla drobiu, Artykuły 
spożywcze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt, Pasza dla zwie-
rząt, Przysmaki i gryzaki dla zwierząt, Ściółki i żwirek dla zwie-
rząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higie-
nicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą i poży-
wieniem dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą i pożywieniem dla zwierząt.
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(210) 535575 (220) 2021 10 21
(731) TOWARZYSTWO NASZ DOM, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, cele 
dobroczynne (organizowanie funduszy na pomoc statutową 
Towarzystwa Nasz Dom).

(210) 535590 (220) 2021 10 23
(731) MOLIS TOMASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTER LEATHERMAN POLAND

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.05.01, 26.05.06, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.07, 26.11.08, 26.11.11

(510), (511) 41 Organizacja konkursów piękności, Organizo-
wanie konkursów piękności, Prowadzenie konkursów pięk-
ności, Przeprowadzanie konkursów piękności, Rozrywka 
w postaci konkursów piękności, Organizacja i przeprowa-
dzanie konkursów piękności, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych.

(210) 535592 (220) 2021 10 23
(731) Y.O.HOLOVENKO NS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMILFO TO BE NUMBER ONE

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.24
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 535614 (220) 2021 10 25
(731) CZAJKOWSKA-ŚLIWA KATARZYNA, Staniątki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CZAJKOWSKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.05
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z ka-
mieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 
szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria dla dzieci, Biżute-
ria na ciało, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria fantazyj-
na, Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], Biżuteria 
diamentowa, Biżuteria emaliowana, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykona-
na z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamie-
ni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wy-
tworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, 
Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z metali szla-
chetnych, Biżuteria ze złota, Bransoletki [biżuteria], Biżuteria 
osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżu-
teria platynowa, Biżuteria wykonana z platerowanych metali 
szlachetnych, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii 
komórkowej, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze zło-
tem, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Broszki [biżute-
ria], Broszki ozdobne [biżuteria], Kamee [biżuteria], Krucyfiksy 
z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], 
Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżu-
teria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżu-
teria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Syntetycz-
ne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] 
(biżuteria z -), Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Wpinki 
do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych 
[biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżute-
ria], Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.

(210) 535622 (220) 2021 10 22
(731) KUCZYŃSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTO

(531) 27.05.01, 11.01.01, 11.01.03
(510), (511) 8 Noże, noże do krojenia mięsa, noże do obrób-
ki skóry, noże do usuwania rybich łusek, noże myśliwskie, 
nożyki kuchenne, obieraczki do warzyw (narzędzia ręczne), 
przyrządy tnące (narzędzia ręczne), rozdrabniacze do wa-
rzyw, scyzoryki, sztućce, sztućce stołowe (noże, widelce, łyż-
ki), sztylety, tasaki (ręczne), tłuczki (narzędzia ręczne), toporki, 
topory rzeźnicze, widelce do mięsa.

(210) 535700 (220) 2021 10 26
(731) SHAO YU, Wólka Kosowska
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SUSINA

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.12, 01.15.15, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Bidety, Armatura bez-
pieczeństwa do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, 
Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wod-
nych, Ciśnieniowe zbiorniki wody, Deski sedesowe, Dozowni-
ki środków odkażających w toaletach, Filtry do wody pitnej, 
Grzejniki do centralnego ogrzewania, Instalacje do ogrzewa-
nia wodnego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje do za-
opatrywania w wodę, Instalacje grzewcze, Instalacje i urzą-
dzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Kabiny prysznicowe, 
Krany, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Naczynia 
wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania, Natryski, 
prysznice, Nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewa-
nia, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Umywalki 
[części instalacji sanitarnych], Uszczelki do kranów wodocią-
gowych, Wanny, Zawory do rur i rurociągów, Zawory termo-
statyczne [części instalacji grzewczych], Zlewozmywaki.

(210) 535701 (220) 2021 08 20
(731) MARCOS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marcos

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie systemów komputerowych.

(210) 535709 (220) 2021 10 26
(731) STYLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające 
wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-com-
merce, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające 
wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-com-
merce, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające 
wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-com-
merce, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, 42 Platforma jako usłu-

ga [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy 
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizual-
nych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] 
umożliwiająca wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie 
sklepu e-commerce, Tworzenie platform internetowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] umożliwiające wirtualne przymierzanie odzie-
ży na poziomie sklepu e-commerce, Pisanie oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi do-
radztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie 
systemów komputerowych.

(210) 535723 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J. JANISZEWSKI,  

M. GAWLIK, H. ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rowerowelove

(531) 02.09.01, 27.05.05, 27.05.08, 15.07.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.

(210) 535724 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J. JANISZEWSKI,  

M. GAWLIK, H. ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) endurolove

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.

(210) 535725 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J. JANISZEWSKI,  

M. GAWLIK, H. ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-bikelove

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.
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(210) 535726 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J. JANISZEWSKI,  

M. GAWLIK, H. ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gravelove

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.

(210) 535727 (220) 2021 10 27
(731) CENTRUM ANTYKOROZJI RESIN J.JANISZEWSKI, 

M.GAWLIK, H.ŁUBA SPÓŁKA JAWNA, Jurczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RESIN SPORTS

(531) 27.05.01, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.

(210) 535732 (220) 2021 10 26
(731) PUZDROWSKI JACEK HURTOWNIA KWIATÓW POWER 

OF FLOWERS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Power of flowers

(531) 27.05.01, 05.05.19, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 05.03.99, 
29.01.13

(510), (511) 1 Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku: w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 3 Pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, Dyfuzory z patyczka-
mi zapachowymi, Preparaty do czyszczenia i nabłyszczania 
liści roślin, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, 31 Rośliny, 
Aloes [roślina], Kwiaty, Kwiaty świeże, Nasiona, cebulki i roz-
sady do hodowli roślin, Mięta polej [rośliny], Naturalne rośli-
ny i kwiaty, Paprocie, Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, 
Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny naturalne (żywe), 
Rośliny pnące, Rośliny świeże, Rośliny zielone naturalne 
do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki, Suszone 
pałki do dekoracji, Rośliny suszone, Rośliny suszone do deko-
racji, Trawy [rośliny], Złocień [roślina], Żywe kwiaty naturalne, 
Żywe ozdobnie ostrzyżone krzewy, Żywe rośliny owocowe, 
Bukiety ze świeżych kwiatów, Bukiety z suszonych kwiatów, 
Dekoracje kwiatowe [naturalne], Dekoracje kwiatowe [su-
szone], Dekoracje kwiatowe [świeże], Kompozycje z żywych 
kwiatów, Kompozycje ze świeżych kwiatów, Konserwowane 

kwiaty, Kompozycje z suszonych kwiatów, Kwiaty cięte, Kwia-
ty konserwowane do dekoracji, Kwiaty naturalne (wieńce z -), 
Kwiaty suszone, Kwiaty suszone do dekoracji, Róże chińskie, 
Róże żywe.

(210) 535734 (220) 2021 10 26
(731) ATLANTICA NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA DIABETICA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.03.99
(510), (511) 32 Woda, woda gazowana, napoje owocowe, 
napoje izotoniczne, napoje funkcjonalne, napoje z dodat-
kiem witamin, napoje z dodatkiem minerałów, napoje owo-
cowo- warzywne, soki owocowe, soki owocowo-warzywne, 
nektary, inne napoje bezalkoholowe, napoje z ekstraktami 
roślin, Napoje typu shot, Suplementy diety w formie płynne-
go napoju.

(210) 535736 (220) 2021 10 26
(731) ŻYTKOWICZ IWONA ZARZĄDCA SUKCESYJNY 

PRZEDSIĘBIORSTWA W SPADKU ŻEMP  
PIOTR ŻYTKOWICZ W SPADKU, Piwniczna-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) exclusive doors

(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, Materia-
ły metalowe do celów budowlanych, Przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, Przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, Po-
jemniki metalowe do przechowywania lub transportu, Kasy 
pancerne, 19 Materiały, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, Rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budow-
nictwie, Asfalt, smoła i bitumy, Budynki przenośne, niemeta-
lowe, Pomniki niemetalowe.

(210) 535740 (220) 2021 10 26
(731) ABSOLUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOKIDZ!

(531) 27.05.01, 24.17.04, 01.01.02, 01.01.15
(510), (511) 35 Usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, Pomoc w komercjalizacji produk-
tu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisin-
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gu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobior-
ców, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
zarządzanymi na zasadach franchisingu, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu 
franczyzowego, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla 
firm, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w za-
rządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi doradcze 
w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Porady odnośnie 
prowadzenia firm w ramach franchisingu, 41 Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi w zakresie gier 
do celów rozrywkowych, Usługi agencji sprzedaży biletów 
na imprezy rozrywkowe, Usługi rozrywkowe związane z kon-
kursami, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi 
informacyjne związane z rozrywką, Usługi w zakresie orga-
nizacji rozrywki, Usługi doradcze w zakresie rozrywki, Usługi 
rozrywkowe na żywo, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi we-
sołych miasteczek, Udostępnianie obiektów i sprzętu na po-
trzeby tematycznych parków rozrywki, Wesołe miasteczka, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Usługi 
rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki, Usługi 
w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Produk-
cja występów w parkach rozrywki, Usługi parków rozrywki, 
Prowadzenie parków rozrywki, Rozrywka w postaci przejaż-
dżek w parkach rozrywki, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rozrywkowych, Usługi parków rekreacyj-
nych, Usługi w zakresie rekreacji, Usługi placów zabaw, Usługi 
rozrywkowe dla dzieci, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka, edukacja], Organizacja przyjęć, Organizacja gier, 
Organizacja zajęć, Centra rozrywki, Parki i miasteczka rozryw-
ki i tematyczne, zoo i muzea, Usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Świadczenie 
usług w zakresie parków tematycznych.

(210) 535742 (220) 2021 10 26
(731) AALAAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AMOURA
(510), (511) 30 Kawa, Herbata.

(210) 535743 (220) 2021 10 26
(731) GETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oława
(540) (znak słowny)
(540) Gete
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi doradztwa bu-
dowlanego, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Usłu-
gi budowlane i konstrukcyjne, Montaż belkowania dachu, 
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż płyt ściennych, 
Montaż tymczasowych barierek, Montaż instalacji przemy-
słowych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż ogrodzeń, 
Montaż drzwi i okien, Montaż deskowania do betonowa-
nia, Montaż szalunku do betonowania, Montaż [instalacja] 

konstrukcji budynków, Usługi w zakresie montażu ruszto-
wań, Montaż instalacji na placach budowy, Budownictwo, 
Budowa ganków, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, 
Budowa przybudówek, Budowa infrastruktury, Budowanie 
nieruchomości, Konsultacje budowlane, Informacja budow-
lana, Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo komercyj-
ne, Budownictwo przemysłowe, Budowa części budynków, 
Usługi zarządzania budową, Budowa nieruchomości miesz-
kalnych, Budowa ścianek działowych, Budowa budynków 
wielorodzinnych, Zarządzanie projektami budowlanymi 
na terenie budowy, Budowanie platform [tarasów], Doradz-
two inżynieryjne jako usługi budowlane, Budowa cieplarni 
i szklarni, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, 
Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Budowa obiek-
tów do celów rekreacyjnych, Usługi budowlane, konstruk-
cyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowa osłon, Budowa 
ścian osłonowych, Wznoszenie ścian osłonowych, Instalacja 
osłon przeciwsłonecznych, Naprawa osłon przeciwsłonecz-
nych, Instalacja systemów oświetleniowych, Naprawa urzą-
dzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń oświetleniowych, 
Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświe-
tleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego 
i systemów elektroenergetycznych, Usługi doradcze związa-
ne z instalacją urządzeń oświetleniowych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych 
urządzeń do oświetlania, Konstrukcja budynków, Konstrukcja 
i naprawa budynków, Wznoszenie strukturalnych konstruk-
cji stalowych, Instalowanie gotowych elementów konstruk-
cyjnych, Budowa konstrukcji stalowych na budynki, Nadzór 
nad budowaniem konstrukcji, Nadzorowanie konstruowania 
budynków, Instalacja urządzeń elektrycznych, Usługi instala-
cji dachów, Instalacja pokryć dachowych, Usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, Lakierowanie desek, Układanie 
pokryć sufitów, Układanie podłóg warstwowych, Układanie 
sufitów, Układanie parkietów, Układanie dachówek i płytek 
łupkowych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie 
z bloczków.

(210) 535746 (220) 2021 10 27
(731) ŚWITAŁA KAROL, Gniewkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEMSUSHI

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.01
(510), (511) 43 Restauracje, Usługi w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi restauracji sprze-
dających sushi.

(210) 535747 (220) 2021 10 26
(731) SAWCZUK MILENA PSIA MATKA, Kołobrzeg
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PSIA MATKA

(531) 03.01.08, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01
(510), (511) 12 Ukształtowane maty do pojazdów, Ukształ-
towane maty na siedzenia wykonane z koralików do użytku 
w pojazdach, Pokrowce na siedzenia samochodów, Do-
pasowane pokrowce na pojazdy, Dopasowane pokrowce 
na pojazdy, Pokrowce na siedzenia pojazdów, Częściowo do-
pasowane pokrowce do pojazdów, Dopasowane ochronne 
pokrowce do pojazdów, Ukształtowane ochronne pokrowce 
do pojazdów, Pojazdy do transportu zwierząt, Wózki spa-
cerowe dla zwierząt domowych, Transportery dla zwierząt 
przystosowane do rowerów, Podstawki jako siedziska pod-
wyższające dla zwierząt domowych do samochodów, Kon-
tenery do transportu zwierząt w postaci nadwozi pojazdów, 
Siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych do użyt-
ku w pojazdach, Osłony zabezpieczające dla psów do użytku 
w pojazdach, Pokrowce ochronne do samochodów otwar-
tych, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: płyny dla psów, maszynki do strzyżenia 
psów, gwizdki do przywoływania psów, książki, smycze dla 
psów, okrycia dla psów, obroże dla psów, odzież dla psów, 
parki jako okrycia dla psów, ochraniacze dla psów przeciw 
zaznaczaniu terenu, gryzaki ze skóry surowej dla psów, ple-
caki, małe plecaki, torebki-worki, koszyki dla psów, posłania 
dla psów, budy dla psów, budy dla psów [psie budy], klapki 
w ścianach lub drzwiach do wchodzenia dla psów i kotów, 
nie z metalu lub kamienia, posłania dla zwierząt, posłania 
dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, 
budki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domo-
wych, skrzynki lęgowe dla zwierząt, klatki dla zwierząt do-
mowych, meble dla zwierząt domowych, skrzynki lęgowe 
dla zwierząt domowych, przenośne posłania dla zwierząt do-
mowych, nadmuchiwane posłania dla zwierząt domowych, 
domki do zabawy dla zwierząt domowych, transportery dla 
zwierząt w formie pudeł, poduszki do wyściełania klatek dla 
zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw 
sztucznych dla zwierząt, kosze do spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, 
nie z metalu, stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, maty 
do spania, maty do drzemki jako poduszki lub materace, 
materace, materace piankowe, nakładki wierzchnie na mate-
race, sztuczne kości będące zabawkami dla psów, zabawki 
dla zwierząt, zabawki dla psów, zabawki dla zwierząt domo-
wych, kości dla psów, karma dla psów, ściółka dla psów, su-
chary dla psów, preparaty spożywcze dla psów, jadalne przy-
smaki dla psów, kości do żucia dla psów, ukształtowane maty 
do pojazdów, ukształtowane maty na siedzenia wykonane 
z koralików do użytku w pojazdach, pokrowce na siedzenia 
samochodów, dopasowane pokrowce na pojazdy, dopaso-
wane pokrowce na pojazdy, pokrowce na siedzenia pojaz-
dów, częściowo dopasowane pokrowce do pojazdów, do-
pasowane ochronne pokrowce do pojazdów, ukształtowane 

ochronne pokrowce do pojazdów, pojazdy do transportu 
zwierząt, wózki spacerowe dla zwierząt domowych, trans-
portery dla zwierząt przystosowane do rowerów, podstawki 
jako siedziska podwyższające dla zwierząt domowych do sa-
mochodów, kontenery do transportu zwierząt w postaci 
nadwozi pojazdów, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt 
domowych do użytku w pojazdach, osłony zabezpieczające 
dla psów do użytku w pojazdach, pokrowce ochronne do sa-
mochodów otwartych, ochronne okładziny do wnęk w tapi-
cerce w pojazdach.

(210) 535750 (220) 2021 10 26
(731) BĄK MAŁGORZATA CERTUS BUSINESS, Ropczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERTUS BUSINESS Małgorzata Bąk Usługi Księgowe

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, 
Skomputeryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księ-
gowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Usługi biznesowe biegłych księgowych, Księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, księgowość i au-
dyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, Doradz-
two z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe w zakresie 
podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi 
księgowe związane ze ściąganiem należności, Usługi w za-
kresie księgowości i rachunkowości, Usługi konsultingowe 
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo księgowe 
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Usługi księ-
gowe na potrzeby fuzji i przejęć, Prowadzenie księgowości 
w zakresie elektronicznego transferu funduszy, Skompute-
ryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie reje-
strów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunko-
wość, Rachunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Przy-
gotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Rachunkowość 
w zakresie zarządzania kosztami, Dostarczanie raportów do-
tyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie rachunka-
mi firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachun-
ków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], 
Usługi w zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze 
dotyczące rachunkowości handlowej, Doradztwo i informa-
cja dotycząca rachunkowości, Usługi rachunkowości w za-
kresie czesnego, Skomputeryzowane ustalanie wysokości 
podatku [rachunkowość], Rachunkowość na rzecz osób trze-
cich, Udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunko-
wość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo 
podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi 
wypełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wy-
pełnianie zeznań podatkowych, Porady związane z przygo-
towywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie rocz-
nych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Usługi 
w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowy-
mi, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie rozliczeń 
medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w zakresie 
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi 
w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze 
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energetycznym, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy 
płac, Przygotowywanie pakietów płacowych, Komputerowe 
sporządzanie listy płac, Usługi w zakresie sporządzania listy 
płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Usługi przetwarzania 
danych w dziedzinie listy płac, Usługi doradcze w zakresie 
sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac dla osób trze-
cich, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 
Przetwarzanie danych z listy płac dla osób trzecich, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, 
Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlo-
wymi, Zapewnienie personelu administracyjnego, Obsługa 
administracyjna firm na zlecenie, Usługi wsparcia admini-
stracyjnego i przetwarzania danych, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania 
pracowników, Prowadzenie rejestrów firm dla osób trzecich.

(210) 535757 (220) 2021 10 27
(731) BIENIEK STANISŁAW AUTOELEKTRONIKA, Rydułtowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naprawaliczników.pl

(531) 26.01.06, 24.15.21, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych.

(210) 535762 (220) 2021 10 27
(731) WIMAX ARTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kosów Lacki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIMAX ARTIS

(531) 01.15.17, 01.01.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.02.07, 
26.02.13, 29.01.13

(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 29 Mięso i wyro-
by mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Jaja pta-
sie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze 
jadalne, 30 Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
40 Przetwarzanie żywności i napojów, Ubój, 42 Usługi nauko-
we i technologiczne, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie do-
starczania żywności i napojów, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne.

(210) 535774 (220) 2021 10 27
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.09, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojem-
niki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, Konte-
nery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 Urzą-
dzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania 
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń.

(210) 535775 (220) 2021 10 27
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielony automat paczkowy one

(531) 26.15.09, 26.15.25, 26.13.99, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojem-
niki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, Konte-
nery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania 
i odbioru przesyłek listowych i paczek oraz towarów, 7 Urzą-
dzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania 
paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń.

(210) 535779 (220) 2021 10 27
(731) WALCZAK TOMASZ HRT POLSKA, Kołobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) PROFI-SORB
(510), (511) 1 Sorbenty mineralne.

(210) 535785 (220) 2021 10 28
(731) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix VEGE WEGAŃSKI KUBEK KASZY

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Dania do przy-
rządzenia na bazie suszonych warzyw i kasz, w których głów-
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nym składnikiem są warzywa, Dodatki do dań składające 
się z suszonych warzyw i kasz do przyrządzenia, w których 
głównym składnikiem są warzywa, Lunch w opakowaniu 
do przyrządzenia składający się z suszonych warzyw i ka-
szy, w których głównym składnikiem są warzywa, Mieszanki 
suszonych warzyw i kasz, w których głównym składnikiem 
są warzywa, Mieszanki warzywne, Suszone warzywa, Warzy-
wa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Potrawy gotowe 
składające się głównie z warzyw, Przekąski na bazie warzyw, 
Przystawki na bazie warzyw, Pokrojone warzywa, Sałatki 
warzywne, Suszone owoce, Produkty z suszonych owoców, 
Przekąski na bazie suszonych owoców, Sucha mieszanka ka-
szy z rozdrobnionymi warzywami, w której głównym skład-
nikiem są warzywa, Dania instant składające się z suchej 
mieszanki kaszy z warzywami, w których głównym składni-
kiem są warzywa, 30 Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż, 
Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Zboża przetworzone, Ziarna przetworzone, 
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, Suszone ziarna pełnego zboża, Przekąski na bazie zbóż, 
Kasze spożywcze, Mieszanki kasz i suszonych warzyw, w któ-
rych głównym składnikiem jest kasza, Liofilizowane dania 
i potrawy których głównym składnikiem jest kasza, Potrawy 
składające się głównie z kaszy, Lunch w opakowaniu do przy-
rządzenia składający się z kaszy i suszonych warzyw, w któ-
rych głównym składnikiem jest kasza, Sucha mieszanka kaszy 
z rozdrobnionymi warzywami, w której głównym składni-
kiem jest kasza, Gryka, przetworzona, Jęczmień do spożycia 
przez ludzi, Jęczmień łuskany, Kasza perłowa, Kasza perłowa 
[przetworzona], Owies do spożycia przez ludzi, Owies łuska-
ny, Owies przetworzony, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, Kasza jaglana, 
Kasza bulgur, Kasza orkiszowa, Kasza orkiszowa z dodatkiem 
soczewicy, Dania instant składające się z suchej mieszanki ka-
szy z warzywami, w których głównym składnikiem jest kasza, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
Rośliny suszone, Jęczmień, Kasza jęczmienna perłowa [nie-
łuskana], Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzone siemię 
lniane, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone ziarna 
do jedzenia, Otręby zbożowe, Surowe i nieprzetworzone 
ziarna, Surowe zboża [nieprzetworzone].

(210) 535786 (220) 2021 10 28
(731) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix VEGE VEGAŃSKA MICHA KASZY

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), Dania do przy-
rządzenia na bazie suszonych warzyw i kasz, w których głów-
nym składnikiem są warzywa, Dodatki do dań składające 
się z suszonych warzyw i kasz do przyrządzenia, w których 
głównym składnikiem są warzywa, Lunch w opakowaniu 
do przyrządzenia składający się z suszonych warzyw i ka-
szy, w których głównym składnikiem są warzywa, Mieszanki 
suszonych warzyw i kasz, w których głównym składnikiem 
są warzywa, Mieszanki warzywne, Suszone warzywa, Warzy-
wa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Potrawy gotowe 

składające się głównie z warzyw, Przekąski na bazie warzyw, 
Przystawki na bazie warzyw, Pokrojone warzywa, Sałatki 
warzywne, Suszone owoce, Produkty z suszonych owoców, 
Przekąski na bazie suszonych owoców, Sucha mieszanka ka-
szy z rozdrobnionymi warzywami, w której głównym skład-
nikiem są warzywa, Dania instant składające się z suchej 
mieszanki kaszy z warzywami, w których głównym składni-
kiem są warzywa, 30 Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż, 
Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spo-
życia przez ludzi, Zboża przetworzone, Ziarna przetworzone, 
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, Suszone ziarna pełnego zboża, Przekąski na bazie zbóż, 
Kasze spożywcze, Mieszanki kasz i suszonych warzyw, w któ-
rych głównym składnikiem jest kasza, Liofilizowane dania 
i potrawy których głównym składnikiem jest kasza, Potrawy 
składające się głównie z kaszy, Lunch w opakowaniu do przy-
rządzenia składający się z kaszy i suszonych warzyw, w któ-
rych głównym składnikiem jest kasza, Sucha mieszanka kaszy 
z rozdrobnionymi warzywami, w której głównym składni-
kiem jest kasza, Gryka, przetworzona, Jęczmień do spożycia 
przez ludzi, Jęczmień łuskany, Kasza perłowa, Kasza perłowa 
[przetworzona], Owies do spożycia przez ludzi, Owies łuska-
ny, Owies przetworzony, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, Kasza jaglana, 
Kasza bulgur, Kasza orkiszowa, Kasza orkiszowa z dodatkiem 
soczewicy, Dania instant składające się z suchej mieszanki 
kaszy z warzywami, w których głównym składnikiem jest 
kasza, 31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, Rośliny suszone, jęczmień, Kasza jęczmienna perłowa 
[niełuskana], Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzone sie-
mię lniane, Nieprzetworzone zboża, Nieprzetworzone ziar-
na do jedzenia, Otręby zbożowe, Surowe i nieprzetworzone 
ziarna, Surowe zboża [nieprzetworzone].

(210) 535794 (220) 2021 10 28
(731) GRALEWSKI ZBIGNIEW BITBACK, Radwanice
(540) (znak słowny)
(540) backspace
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do oprogramowania komputerowego.

(210) 535801 (220) 2021 10 28
(731) GIERJATOWICZ ANDRZEJ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kolibki JadłoStajnia

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie targów han-
dlowych.

(210) 535810 (220) 2021 10 28
(731) POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO- 

-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MAZOWSZE, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) VM VeloMazovia

(531) 14.01.13, 14.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnienie obiektów i sprzętu rekre- 
acyjnego.

(210) 535817 (220) 2021 10 27
(731) ORTOMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.02, 01.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi ortodontyczne.

(210) 535818 (220) 2021 10 27
(731) RYBICKA EWA ESTETICA NOVA, Ożarów Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) ESTETICA NOVA
(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne (pokazy), Organizo-
wanie i prowadzenie zjazdów, sympozjów i kongresów me-
dycznych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, zwłasz-
cza z zakresu medycyny estetycznej, Szkolenia w dziedzinie 
medycyny estetycznej, Usługi edukacyjne z zakresu medy-
cyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, zwłaszcza 
estetyczną, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
44 Usługi medycyny estetycznej, Usługi klinik medycyny 
estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi kosmetologii este-
tycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękności, Usłu-
gi pielęgnacji urody.

(210) 535821 (220) 2021 10 27
(731) BĘBENEK DAMIAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLASH IRON ONLY FOR THE BEST

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i cza-
peczki sportowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież 
męska, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież spor-
towa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłop-
ców, Odzież męska, damska i dziecięca, Chusty, szale na gło-
wę, Dżinsy, Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Szale, Szaliki, Szelki, Bielizna nocna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], 
Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 

Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z suplementami diety.

(210) 535822 (220) 2021 10 27
(731) DZIURDZIEWSKI TOBIASZ, Rydzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transformers TRENING & DIETA

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi trene-
ra osobistego [trening sprawności fizycznej], 44 Doradztwo 
w zakresie żywienia i odżywiania.

(210) 535823 (220) 2021 10 27
(731) DZIURDZIEWSKI TOBIASZ, Rydzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transformers STUDIO TRENINGU PERSONALNEGO

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej].

(210) 535825 (220) 2021 10 27
(731) BĘBENEK DAMIAN, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 04.03.03
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i cza-
peczki sportowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Odzież, Odzież 
męska, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież spor-
towa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłop-
ców, Odzież męska, damska i dziecięca, Chusty, szale na gło-
wę, Dżinsy, Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Szale, Szaliki, Szelki, Bielizna nocna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], 
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Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z suplementami diety.

(210) 535826 (220) 2021 10 27
(731) DZIURDZIEWSKI TOBIASZ, Rydzyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) transformers

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Kultura fizyczna, Prowadzenie zajęć fitness, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej].

(210) 535856 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) ESSE GOLDEN LEAF BLACK
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535857 (220) 2021 10 29
(731) FLOREK MARCIN, Racibórz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDIO CACTUS INK TATUAŻU

(531) 27.05.01, 26.07.19, 26.07.20, 29.01.02, 29.01.08, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie 
kolczykowania ciała (piercing), Laserowe usuwanie tatuaży.

(210) 535858 (220) 2021 10 29
(731) KT & G CORPORATION, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)

(540) BOHEM RED
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535860 (220) 2021 10 29
(731) EDAMAME SUSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDAMAME SUSHI

(531) 27.05.01, 26.02.15, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem.

(210) 535865 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowny)
(540) CARNIVAL BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu szlachetne-
go) dla palaczy, Obcinarki do cygar.

(210) 535872 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNIVAL Blue

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki dla palaczy (nie z metalu 
szlachetnego), Obcinarki do cygar.

(210) 535876 (220) 2021 10 29
(731) KT & G Corporation, Daejeon, KR
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARNIVAL Red

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 25.01.25, 26.13.25
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka 
papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui 
na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na ty-
toń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki 
do czyszczenia fajek, Popielniczki dla palaczy (nie z metalu 
szlachetnego), Obcinarki do cygar.

(210) 535882 (220) 2021 10 29
(731) E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLAVITO supplements

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 03.07.01, 26.01.15, 03.07.19, 
05.03.20

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 535910 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE WNIOSKI PRO

(531) 20.05.25, 27.05.01, 26.11.03, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 

Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535911 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE WNIOSKI

(531) 20.05.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
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Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535912 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNY URZĄD PRO

(531) 07.01.08, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 

do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535913 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNY URZĄD

(531) 07.01.08, 26.11.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
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systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535914 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE PŁATNOŚCI

(531) 26.04.04, 26.01.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-

mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535915 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE MIASTO

(531) 26.04.04, 26.11.03, 27.05.01, 24.17.24, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
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danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535916 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE DEKLARACJE PRO

(531) 20.05.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 

danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535917 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJAZNE DEKLARACJE

(531) 20.05.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-
serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
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Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535918 (220) 2021 10 30
(731) O4B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.08, 03.01.24, 16.03.13, 02.09.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Komputerowe 
oprogramowanie do chatbotów do symulowania rozmów, 
Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramo-
wanie do automatyzacji dokumentów, Interaktywne opro-
gramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające wymianę informacji, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowa-
nie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie do extranetu, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatko-
wych, Oprogramowanie do raportowania, Oprogramowanie 
do zarządzania dużymi zbiorami danych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie interaktywne, 
Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego przed-
stawiania danych, Oprogramowanie komputerowe umoż-
liwiające wyszukiwanie danych, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące archiwalnych informacji finansowych, 
Oprogramowanie komputerowe do zarządzania arkuszami 
kalkulacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania danymi, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, 42 Analizy komputerowe, Eksploracja danych, 
Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, 
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów 
przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie 
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarza-
nia, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Systemy komputerowe (Analizy -), Zdalne admini-
strowanie serwerem, Aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Aktualizowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Edycja programów komputerowych, 
Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz 
danych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów 
przetwarzania danych, Opracowywanie, aktualizacja i kon-

serwacja systemów oprogramowania komputerowego i baz 
danych, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowa-
nia komputerowego do potrzeb klienta, Usługi w zakresie 
instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, 
Usługi w zakresie projektowania oprogramowania do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Wdrażanie programów 
komputerowych w sieciach.

(210) 535925 (220) 2021 11 01
(731) DMS BARRELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) BRANICKI
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe, Wódka, Likie-
ry, Gorzkie nalewki, Whisky, Brandy, Rum, Dżin, Miód pitny, 
Wino, Wino musujące.

(210) 535988 (220) 2021 11 02
(731) NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUNSET RESORT
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi naby-
wania nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządza-
nie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zakwaterowań, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
37 Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa 
nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości jako 
usługi budownictwa, Konsultacje budowlane, Konserwacja 
i naprawa budynków, Nadzór budowlany, Usługi general-
nych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa 
wyposażenia budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Informacja budowlana, Usługi nadzoru budowlanego w za-
kresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa dróg, 
43 Tymczasowy wynajem pokoi, Organizowanie zakwatero-
wania na pobyt czasowy, Usługi obiektów gościnnych jako 
zakwaterowanie, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi 
w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie pokoi, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, 
Biura zakwaterowania w hotelach, pensjonatach, Organizo-
wanie zakwaterowania w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi 
pensjonatów, Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie 
informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, 
Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez 
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Internet, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi rezerwacji zakwate-
rowania jako time share, Usługi rezerwacji pokojów.

(210) 535995 (220) 2021 11 02
(731) NORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 01.03.10, 01.15.24
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi naby-
wania nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi konsultacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-
chomościami, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Zarządza-
nie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, 
Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zakwaterowań, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Skomputeryzowane usłu-
gi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
37 Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości jako usłu-
gi budownictwa, Konsultacje budowlane, Konserwacja i na-
prawa budynków, Nadzór budowlany, Usługi generalnych 
wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne 
dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa wyposaże-
nia budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Informacja 
budowlana, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projek-
tów dotyczących nieruchomości, Budowa dróg, Budowa bu-
dynków na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Kon-
sultacje budowlane, Konserwacja i naprawa budynków, Nad-
zór budowlany, Usługi generalnych wykonawców budowla-
nych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownic-
twa, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Informacja budowlana, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Budowa dróg, 43 Tymczasowy wynajem 
pokoi, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Usługi obiektów gościnnych jako zakwaterowanie, Usługi 
w zakresie wynajmu pokojów, Usługi w zakresie zakwatero-
wania, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie zakwaterowa-
nia na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego w domach i mieszkaniach, Biura zakwaterowania 
w hotelach, pensjonatach, Organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi pensjonatów, Rezerwa-
cja zakwaterowania, Udostępnianie informacji o usługach 
tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji 

na temat zakwaterowania przez Internet, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymcza-
sowego, Usługi rezerwacji zakwaterowania jako time share, 
Usługi rezerwacji pokojów.

(210) 536053 (220) 2021 11 04
(731) STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O N STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.01.18, 27.01.06, 29.01.04
(510), (511) 35 Poszukiwania w zakresie patronatu, Produk-
cja filmów reklamowych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez mają-
cych na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczyn-
ne, Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji 
non-profit, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek 
charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organi-
zowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 
Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie dzia-
łań mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie 
wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomo-
cy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia 
pamięci osób, Przekazywanie funduszy, Przelew funduszy, 
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi 
zbierania funduszy na cele dobroczynne, 37 Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Czysz-
czenie pomników, Usługi charytatywne, mianowicie bu-
downictwo, Konserwacja i naprawa budynków, Czyszcze-
nie kamieniarki, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszcze-
nie budynków [powierzchni zewnętrznych], Odnawianie 
i renowacja budynków, Naprawa i renowacja budynków, 
Renowacja i naprawa budynków, Renowacja budynków, Re-
nowacja dzieł architektonicznych, Renowacja murowanych 
ścian i struktur, 39 Dostarczanie paczek, Magazynowanie 
paczek, Odbieranie paczek, Organizowanie odbierania pa-
czek, Transport paczek, Przewożenie, Zbieranie wyrobów 
nadających się do przetworzenia (transport), 41 Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Kongresy (Or-
ganizowanie i prowadzenie -), Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
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i warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie wi-
dowisk historycznych w plenerze, Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie widowisk muzycznych, Orga-
nizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk 
w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach 
edukacyjnych, Pisanie scenariuszy do celów innych niż re-
klamowe, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektro-
nicznej w Internecie, Publikowanie drukowanych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie książek, Publikowanie książek, cza-
sopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multi-
medialnych online, Publikowanie multimediów, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publiko-
wanie opowiadań, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, Publikowanie plakatów, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publiko-
wanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie obozów 
wakacyjnych [rozrywka], 44 Sanatoria (Usługi -), Organizo-
wanie zakwaterowania w sanatoriach, Usługi kuracji uzdro-
wiskowych, 45 Badanie przeszłości osób, Dotrzymywanie 
towarzystwa [opieka osobista].

(210) 536055 (220) 2021 11 04
(731) STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODACY BOHATEROM.PL

(531) 01.17.02, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 35 Poszukiwania w zakresie patronatu, Produk-
cja filmów reklamowych, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez mają-
cych na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 
Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-
-profit, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charyta-
tywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie 
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizowanie działań mają-
cych na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Or-
ganizowanie zbierania funduszy, Organizowanie wydarzeń 
mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, 
Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, 
Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, Prze-
kazywanie funduszy, Przelew funduszy, Udzielanie informa-
cji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatyw-
ne, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki 
funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania funduszy 

na cele dobroczynne, 37 Czyszczenie pomników, Usługi cha-
rytatywne, mianowicie budownictwo, Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja 
i naprawa budynków, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie 
powierzchni ścian, Odnawianie i renowacja budynków, Na-
prawa i renowacja budynków, Renowacja budynków, Reno-
wacja dzieł architektonicznych, Renowacja i naprawa budyn-
ków, Renowacja murowanych ścian i struktur, Czyszczenie 
budynków [powierzchni zewnętrznych], 39 Dostarczanie 
paczek, Magazynowanie paczek, Odbieranie paczek, Organi-
zowanie odbierania paczek, Transport paczek, Przewożenie, 
Zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (trans-
port), 45 Badanie przeszłości osób, Dotrzymywanie towarzy-
stwa [opieka osobista].

(210) 536063 (220) 2021 11 04
(731) CAPIVARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.15, 02.09.19, 04.05.02, 08.07.25, 26.01.03, 26.01.14, 
26.01.16, 27.05.01

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowa-
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 536072 (220) 2021 11 04
(731) JASZCZAK RAFAŁ, Chyliczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ComfortLife

(531) 01.15.15, 01.15.24, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomością, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe [mieszkania], 
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi agencji po-
średnictwa nieruchomości mieszkaniowych, Agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, 37 Budowanie nieruchomości, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nierucho-
mości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
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(210) 536090 (220) 2021 11 05
(731) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(554) (znak przestrzenny)
(540) nie dotyczy

(531) 29.01.14, 04.05.04
(510), (511) 9 Oprogramowanie interfejsów, Oprogramo-
wanie interfejsowe, Oprogramowanie firmowe, Oprogra-
mowanie komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
do reklamy, Oprogramowanie sprzętowe, Oprogramo-
wanie biznesowe, Oprogramowanie Business Intelligen-
ce, Oprogramowanie dla bankowości, Oprogramowanie 
dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do inwentaryzacji, 
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, 
Oprogramowanie do optymalizacji, Oprogramowanie 
do płatności elektronicznych, Oprogramowanie do rapor-
towania, Oprogramowanie do rozwoju produktów, Opro-
gramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramo-
wanie typu sztuczna inteligencja, Oprogramowanie do te-
stów, Wbudowane oprogramowanie, Oprogramowanie 
kompilujące, Oprogramowanie systemowe, 35 Usługi pu-
blic relations, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, 
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama onli-
ne za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunika-
cyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komu-
nikacji, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, 
Reklama korespondencyjna, Reklama banerowa, Reklama, 
Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, 
Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama 
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczegól-
ności Internetu, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesowego, w tym przez Internet, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interne-
towych, 36 Fundusze inwestycyjne wzajemne, Doradztwo 
finansowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowe usługi 
bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, 
Skomputeryzowane usługi bankowe, Bankowe usługi roz-
liczeniowe, Telefoniczne usługi bankowe, Usługi bankowe, 
Usługi bankowe dostępne za pomocą kart, Usługi banko-
we i finansowe, Usługi finansowe, monetarne i bankowe, 
Zautomatyzowane usługi bankowe związane z transakcja-
mi przy użyciu kart kredytowych, Zautomatyzowane usłu-
gi bankowe, Usługi bankowe związane z elektronicznym 
transferem funduszy, Bankowość internetowa, Emisja kart 
kredytowych, Obsługa kart do transakcji płatniczych, Ob-
sługa kart kredytowych i debetowych, Usługi finansowe 
dotyczące wydawania kart bankowych i kart debetowych, 
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart 
debetowych i elektronicznych kart płatniczych, Wydawa-
nie kart kredytowych, Informacje finansowe, Usługi dorad-

cze finansowo-ekonomiczne, Usługi informacji i doradztwa 
finansowego, Usługi pośrednictwa finansowego, Trans-
akcje gotówkowe i transakcje walutowe, Wymiana walu-
towa, Usługi walutowe, Doradztwo finansowe w zakresie 
przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, 
Dokonywanie transakcji finansowych, Automatyczne opła-
canie rachunków, Usługi związane z kartami płatniczymi, 
Usługi bankowe związane z wpłatami pieniędzy, 42 Admi-
nistrowanie prawami użytkowników w sieciach kompute-
rowych, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Analizy systemów komputerowych, Instalacja, aktualizacja 
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacje 
oprogramowania komputerowego, Pisanie i projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opra-
cowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy da-
nych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań 
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Inter-
netu, Usługi komputerowe do analizy danych, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego do dostępu do Interne-
tu, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron interne-
towych, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, Badania projektowe związane z oprogramowa-
niem, Usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem 
komputerowym, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 536131 (220) 2021 11 05
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) HOP SIUP
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cu-
kierki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Cze-
koladki, Praliny wytworzone z czekolady, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Żelki [wyroby cukiernicze], Galaretki owoco-
we [słodycze], Wyroby piekarnicze, Ciastka.

(210) 536227 (220) 2021 11 08
(731) GENDOSZ SARA SASA RECRUITMENT, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SaSa Recruitment

(531) 26.04.03, 26.04.12, 26.04.18, 26.01.01, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01

(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi 
rekrutacji personelu, Administrowanie działalnością gospo-
darczą firm zagranicznych, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usługi public re-
lations, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Reklama za pośrednictwem mediów 
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elektronicznych, w szczególności Internetu, Badania ryn-
kowe, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Opraco-
wywanie CV dla osób trzecich, Telemarketing, Doradztwo 
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, Biura pośrednictwa pracy, 41 Doradztwo zawodowe, 

Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Tłumaczenia, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 535432, 535732, 535779

2 527820

3 527421, 529505, 534273, 534285, 534286, 534297, 534352, 534822, 535314, 535363, 535367, 535484, 535568, 
535592, 535732

5 528587, 528632, 529351, 531134, 531587, 533498, 533501, 533989, 534110, 534273, 534285, 534286, 534352, 
534453, 534590, 534648, 534710, 534898, 534934, 535129, 535314, 535361, 535363, 535367, 535413, 535568, 
535821, 535825, 535882

6 530238, 533612, 533994, 534472, 534602, 535736, 535774, 535775

7 530238, 532892, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535407, 535408, 535774, 535775

8 530238, 535622

9 530238, 533516, 533519, 533888, 533994, 534107, 534155, 534181, 534183, 534557, 534596, 534769, 534909, 
535129, 535336, 535378, 535379, 535390, 535392, 535393, 535394, 535395, 535400, 535401, 535402, 535403, 
535404, 535405, 535406, 535407, 535408, 535423, 535709, 535910, 535911, 535912, 535913, 535914, 535915, 
535916, 535917, 535918, 536090

10 528632, 535379

11 530238, 533481, 533496, 533500, 533946, 534910, 534912, 535166, 535700

12 532853, 535044, 535397, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535407, 535408, 535747, 
535762

14 527421, 534964, 534966, 535417, 535614

16 527013, 527421, 529985, 529991, 529995, 532160, 532395, 533516, 533519, 534107, 534596, 535029, 535285, 
535336, 535417, 535437, 535442

17 527820, 530238, 533888

18 522685, 534107, 534769

19 527820, 530238, 534602, 535736

20 530238, 532395, 533481, 533510, 535417, 535437, 535442, 535568

21 527421, 529505, 530238, 532395, 533496, 533500, 534596, 535314, 535437, 535442, 535568

22 530238, 532395, 534769

24 531390, 535035, 535437, 535442

25 522685, 527421, 530848, 531390, 534163, 534526, 534564, 534596, 534769, 534969, 535029, 535035, 535117, 
535118, 535353, 535436, 535821, 535825

27 534163, 535397

28 517701, 534107, 534163, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535407, 535408, 535423, 
535568

29 522626, 527426, 528587, 529505, 531158, 531587, 534128, 534129, 534469, 534590, 534592, 534596, 534648, 
535285, 535314, 535342, 535343, 535415, 535762, 535785, 535786

30 527421, 527426, 528587, 529227, 529505, 529817, 531158, 533538, 533539, 533540, 533541, 533542, 533543, 
533544, 533545, 534469, 534596, 534855, 535009, 535010, 535011, 535012, 535013, 535116, 535285, 535314, 
535342, 535343, 535345, 535414, 535742, 535762, 535785, 535786, 536131

31 522626, 527421, 529505, 534516, 534840, 535314, 535415, 535568, 535732, 535785, 535786

32 506595, 529505, 534596, 534648, 534879, 534893, 535415, 535500, 535502, 535734

33 527421, 529505, 532395, 533958, 534596, 535925

34 534054, 535314, 535856, 535858, 535865, 535872, 535876
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1 2

35 517701, 522626, 525972, 527013, 527123, 528587, 529505, 529985, 529991, 529995, 530848, 531587, 533493, 
533516, 533519, 533570, 533612, 533634, 533821, 533822, 533824, 533825, 533826, 534107, 534155, 534163, 
534181, 534183, 534453, 534516, 534543, 534590, 534596, 534673, 534769, 534822, 534870, 535029, 535035, 
535044, 535117, 535118, 535336, 535357, 535397, 535398, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 
535406, 535407, 535408, 535414, 535415, 535417, 535423, 535426, 535435, 535437, 535442, 535483, 535526, 
535568, 535614, 535709, 535723, 535724, 535725, 535726, 535727, 535740, 535747, 535750, 535762, 535794, 
535801, 535821, 535825, 536053, 536055, 536090, 536227

36 532376, 533493, 533570, 533612, 534543, 534870, 535398, 535417, 535427, 535575, 535988, 535995, 536053, 
536055, 536072, 536090

37 525972, 530238, 532376, 533888, 534838, 534869, 534910, 534912, 535237, 535400, 535401, 535402, 535403, 
535404, 535405, 535406, 535407, 535408, 535723, 535724, 535725, 535726, 535727, 535743, 535757, 535988, 
535995, 536053, 536055, 536072

38 527123, 529985, 529991, 529995, 533516, 533519, 533570, 534107, 534543, 534596, 535029

39 525972, 527013, 529505, 533994, 534596, 534822, 535314, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 
535406, 535407, 535408, 536053, 536055

40 522626, 530238, 530848, 531390, 532160, 535035, 535120, 535400, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 
535406, 535407, 535408, 535435, 535762

41 527013, 527123, 530848, 533516, 533519, 533570, 533632, 534107, 534110, 534155, 534476, 534543, 534596, 
534823, 535029, 535119, 535336, 535357, 535423, 535434, 535436, 535483, 535495, 535590, 535740, 535810, 
535818, 535822, 535823, 535826, 536053, 536227

42 527013, 530238, 533516, 533519, 533570, 533888, 533946, 534107, 534155, 534181, 534183, 534909, 535399, 
535435, 535526, 535701, 535709, 535762, 535910, 535911, 535912, 535913, 535914, 535915, 535916, 535917, 
535918, 536090

43 529985, 529991, 529995, 534062, 534469, 534596, 534735, 534744, 534823, 534989, 535314, 535414, 535746, 
535762, 535860, 535988, 535995, 536063

44 522626, 528632, 533632, 533634, 533891, 534516, 534643, 534744, 534823, 535336, 535483, 535762, 535817, 
535818, 535822, 535857, 536053

45 527013, 533493, 534155, 534549, 535398, 536053, 536055



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

]=[ zrury.pl 533510

3X3 UFFO WEAR 522685

4comfort 535237

A ARTE SZTUKA TWORZENIA 534472

A AVATAREL 535399

AA PURE DERMA 534285

AA TECHNOLOGIA WIEKU ROSY TONE 534352

AA WINGS OF COLOR IDEAL MATCH 534273

AdriLux 535166

Agencja Ochrony Osób i Mienia Lion 534549

AGROSTAL 532892

Aku Gitara 534476

ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER  
ACNE NIACYNAMID 5% HIPOALERGICZNY  
0% alkoholu etylowego substancji  
komedogennych 534297

ALLERGY TESTED AA PURE DERMA  
HIPOALERGICZNA 534286

ALLOW 533946

AMOURA 535742

Andres 530848

ANTY BATON By Łowicz 535342

Apartamenty nad Wisłą MEDICAL SPA WISŁA 534744

AQUA DIABETICA 535734

ART. PIZZA 534062

ARTO 535622

ASK 534912

BabyCalm 535423

backspace 535794

BARENBRUG 534840

Bejbe 533544

BIAŁKO WOJOWNIKA 534453

BIG InfoMonitor GRUPA BIK 533570

Bilingwa 535119

BisKiss 533538

BISS 533545

BLACK 506595

bluehaskap 535415

BOHEM RED 535858

BPS Tax sp. z o.o. 535398

BRANICKI 535925

BROWAR MARKOWY KRÓL PUSZCZY 535502

Browar Neptun 534893

BY DZIUBEKA 534964

BY DZIUBEKA 534966

CA CZAJKOWSKA 535614

CARNIVAL BLUE 535865

CARNIVAL Blue 535872

CARNIVAL Red 535876

CERTUS BUSINESS Małgorzata Bąk  
Usługi Księgowe 535750

Cerutin PLUS D3 SELEN CYNK WITAMINA C  
WITAMINA D 535361

CHRUPERY 534592

CILANTRO 529995

CINNAMON 529985

COLLINSTANT 531134

ComfortLife 536072

COMMERCECON 534838

CRAZY BIRD 535434

CROWN WEAR 534564

CZARNY SZLAK 533634

DABISAN 534898

Daily PREMIUM 535129

DCRA 527820

DD DWORAK DEVELOPMENT 532376

dealavo 534181

Dealavo 534183

DEK 535918

DEN i MED 528632

DentAR 533891

DESEO 535414

DESTYLAT OD RZEMIEŚLNIKA 533958

DEXICOR 535413

DIAMOND 530238

diora świdnica 534557

Domki w NATURZE 534989

Drosed Q SELECTION młoda polska  
GĘŚ OWSIANA 522626

e-bikelove 535725

EDAMAME SUSHI 535860

eGINGER 534909

emix VEGE VEGAŃSKA MICHA KASZY 535786

emix VEGE WEGAŃSKI KUBEK KASZY 535785

endurolove 535724

ESSE GOLDEN LEAF BLACK 535856

ESTETICA NOVA 535818

EUFORIA 535426

exclusive doors 535736

EXION HYDROGEN 535393
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EXION HYDROGEN 535394

EXION 535378

EXION 535390

EXION 535392

F D DEVELOPMENT 534869

FAIROUT 535029

fitrec 534648

FLASH VENTURES 534870

FLIS HAPPY TIME hazelnut 535013

FLIS HAPPY ZODIAC magical CHOCO  
Wafle z kremem kakaowym w czekoladzie  
mlecznej DOMOWE SPECJAŁY 535011

FLIS HAPPY ZODIAC magical 535012

FLIS PIRAMIDKA HAPPY original COFFE  
Wafle z kremem kawa-mleko DOMOWE  
SPECJAŁY 535009

FLIS PIRAMIDKA HAPPY original 535010

FLYINGATOM 535427

FRADERKI LONG 534129

FRADERKI 534128

Frugo Beast 534879

Funmilia 535495

Gefreed 529227

Gete 535743

GOKIDZ! 535740

gravelove 535726

HERKABAWATA 535314

homella To lubię. 535437

HOP SIUP 536131

Horseway 534673

incozanS 535484

INSITY 534822

INTELIGENTNE Wifi 534107

IRYD 534602

JBB Bałdyga KIEŁBASIAK PIECZONY 
POLECANY na Zimno Z CHRZANEM 531587

JEMSUSHI 535746

Jeżyki 534855

Judykatura.pl 534155

karma i farma 535568

KLUSKA 536063

Kolibki JadłoStajnia 535801

KOMILFO TO BE NUMBER ONE 535592

KONTYNENT KOBIET 534110

KORNIK 535500

Kraina Uśmiechu 535483

Kropeczki 533540

Kropelki 533539

Kuferek Smakołyków 535285

LACTOTIC 535367

LINGPERFECT 535357

LIPOREDUX 533989

LIQUIP 533994

LongeVity 534934

LOZA 534526

Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan! 535345

Lubella 535343

M markizeta home 535442

marba-sport 517701

marcos 535701

Mark Synergia 533612

miio simply perfect 534054

Mille Sapori IF&B INALCA  
FOOD & BEVERAGE POLAND 529505

mirror conspiracy m y 534969

MISTER LEATHERMAN POLAND 535590

naprawaliczników.pl 535757

NASZA WĘDZARNIA 534590

NATURALNIE ZAKRĘCENI GELATO  
NOBILE NATURALMENTE FRULLATI 529817

neso bus 535400

neso bus 535401

neso bus 535402

neso bus 535403

neso bus 535404

neso tank 535405

neso tank 535406

neso tank 535407

neso tank 535408

nie dotyczy 536090

NITRYLFLEX 535379

O N STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN 536053

Orico 527426

ortop 535336

ORTOSTAR 535817

OSIEM MILIARDÓW UŚMIECHÓW,  
A TWÓJ JEST MOIM ULUBIONYM 534823

OUT-SOUND 533888

PELLPAL 533496

PELLPAL 533500

PIAZZA 529991

PiKi 534469

PLANTY ECO STORE 528587

POLTEL TELECOM 533822

POLTEL 533821

Poltel 533826

POLTEL.COM.PL 533824

POLTEL.PL 533825

Power of flowers 535732

premium druk 532160

PROBIŚ 535363

PROFI-SORB 535779

Promki 533542

Promyczki 533541
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Prymki 533543

PRZYJAZNE DEKLARACJE PRO 535916

PRZYJAZNE DEKLARACJE 535917

PRZYJAZNE MIASTO 535915

PRZYJAZNE PŁATNOŚCI 535914

PRZYJAZNE WNIOSKI PRO 535910

PRZYJAZNE WNIOSKI 535911

PRZYJAZNY URZĄD PRO 535912

PRZYJAZNY URZĄD 535913

PSIA MATKA 535747

Quick chick 535116

R RESIN SPORTS 535727

REMIZA ZAWSZE W AKCJI! 533516

REMIZA. ZAWSZE W AKCJI! 533519

REVITY 534163

RMAlicja 525972

ROAN 535044

robimy.marketing 535526

RODACY BOHATEROM.PL 536055

rowerowelove 535723

SaSa Recruitment 536227

SAUTE LIPS 534643

SILOXIRO 534710

SiNK QUALITY 533481

SKILLA NIE KUPISZ SNK EST.2020 535118

SLASH IRON ONLY FOR THE BEST 535821

SLAVITO supplements 535882

SM 527421

SNK SKILLA NIE KUPISZ 535117

SOFEROL 535432

SPEC OPS 534769

Squid Fame 535436

Stolbar STOLARSTWO BARYŁA 1981 535120

STREET 531158

STUDIO CACTUS INK TATUAŻU 535857

STYLLO 535709

SUNSET RESORT 535988

SUNSET RESORT 535995

SUSINA 535700

Talk It Out 527123

TANIEREKU.PL 534910

TARGI KSIĄŻKI W WARSZAWIE 534543

TAVEX 535417

THOMASSS 535397

transformers STUDIO TRENINGU  
PERSONALNEGO 535823

transformers TRENING & DIETA 535822

transformers 535826

turbus 527013

Uncles 534735

UROSAL 533498

UROSAL 533501

VANTIS 534516

VHPLUS 535353

VINARIAM 532395

VM VeloMazovia 535810

VS KONSORCJUM PRAWNO-FINANSOWE  
VERTUS S.A. 533493

WADIMA 531390

Whiteballoon 535035

WIMAX ARTIS 535762

withome your print tkaniny  
z Twoim nadrukiem 535435

WT 532853

Wypalanie Uzależnień Karmicznych  
Zbigniew Ulatowski 533632

Zdrowy Lizak MNIAM-MNIAM 529351

zielone 535774

zielony automat paczkowy one 535775



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.

1385808 LUDI (2021 09 23)
CFE: 04.05.05 33

1497258 2021 09 23)
CFE: 19.07.01 33

1569847 LUA (2021 10 20) 12, 20, 35
1573676 CateProtect (2021 10 11)

CFE: 27.05.01 10,
1573749 2021 10 11)

CFE: 28.03.00 10,
1576347 2021 10 11)

CFE: 05.03.11, 26.01.01, 29.01.03 10,
1600022 prima (2021 10 20)

CFE: 27.05.01, 29.01.05 36
1600026 PRIMA (2021 10 20) 36
1601309 ALPENTO  

(2021 10 07, 2021 05 17)
5

1623474 IDEAL BRONZE  
(2021 09 17, 2021 04 01)

3

1623485 Castplas (2021 02 12)
CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.01 6, 17, 19

1623517 2021 08 02, 2021 02 04)
CFE: 16.03.01 9, 35, 36, 38, 41, 42, 45

1623555 SMICO (2021 08 17)
CFE: 26.03.23, 26.04.04, 27.05.01 9

1623580 JI RUN SHANG (2021 08 26)
CFE: 06.19.01, 24.03.07, 25.01.06, 
27.01.12, 27.05.01, 28.03.00

31

1623618 NEW TALES  
(2021 09 15, 2021 04 15)

9, 42

1623624 Hausherz (2021 08 23) 3, 16, 21
1623671 A+ HoSan HOLA (2021 09 27)

CFE: 24.17.05, 27.05.10 32
1623700 ATOMIC KITCHEN  

(2021 09 16, 2021 09 13)
9, 34

1623721 ROCABAR (2021 09 01, 2021 03 10) 21

1623763 ECOPOL BIODEGRADABLE  
HYDROSOLUBLE POLYMERS  
(2021 06 03, 2021 05 24)
CFE: 05.03.15, 26.04.09, 
27.05.10, 29.01.12

1, 16, 17

1623809 HILL INTERNATIONAL  
(2021 07 27, 2021 05 21)
CFE: 26.03.01, 27.05.10, 29.01.12 35, 41

1623935 VITO BOLDONI (2021 10 13, 2021 05 07) 33
1623939 BBK (2021 07 22)

CFE: 27.05.01 9
1623988 SOFIDERM SUB-SKIN (2021 09 28) 3, 5, 10
1623989 SOFIDERM DERM (2021 09 28)

CFE: 27.05.01 3, 5, 10
1623990 SOFIDERM PLUS (2021 09 28)

CFE: 27.05.01 3, 5, 10
1623997 Maimo (2021 10 04)

CFE: 27.05.01 9, 14
1624027 S Superstacy (2021 02 23, 2020 11 30)

CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01 25, 35
1624086 PHYTOMETRIA (2021 07 15)

CFE: 27.05.01 3, 5, 10, 35, 42, 44
1624104 MAMBA (2021 09 06, 2021 04 06) 31
1624127 2021 09 03, 2021 04 28)

CFE: 25.05.25, 26.04.05, 29.01.12 32
1624140 RING (2021 08 06)

CFE: 27.05.01 12
1624199 Silkarstone (2021 07 26) 19
1624315 PalmJoy (2021 06 01)

CFE: 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00 3, 10, 35,
1624404 ConsoMieux  

2021 06 14, 2021 01 21)
9, 16, 29, 30, 31, 

32, 35, 38, 42, 44
1624420 maXcool (2021 05 28)

CFE: 27.05.03, 29.01.13 30, 35
1624563 SARED (2021 09 22)

CFE: 27.05.01 7



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1623763 

3  1623474, 1623624, 1623988, 1623989, 1623990, 1624086, 1624315 

5  1601309, 1623988, 1623989, 1623990, 1624086 

6  1623485 

7  1624563 

9  1623517, 1623555, 1623618, 1623700, 1623939, 1623997, 1624404 

10  1573676, 1573749, 1576347, 1623988, 1623989, 1623990, 1624086,
 1624315 

12  1569847, 1624140 

14  1623997 

16  1623624, 1623763, 1624404 

17  1623485, 1623763 

19  1623485, 1624199 

20  1569847 

21  1623624, 1623721 

25  1624027 

29  1624404 

30  1624404, 1624420 

31  1623580, 1624104, 1624404 

32  1623671, 1624127, 1624404 

33  1385808, 1497258, 1623935 

34  1623700 

35  1569847, 1623517, 1623809, 1624027, 1624086, 1624315, 1624404,
 1624420 

36  1600022, 1600026, 1623517 

38  1623517, 1624404 

41  1623517, 1623809 

42  1623517, 1623618, 1624086, 1624404 

44  1624086, 1624404 

45  1623517



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.

526400 Nexer Group AB
2021 08 10 35, 41, 42

527551 PRODOTTI STELLA S.p.A.
2021 08 16 30

525756 Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH; 
Botter S.P.A.
2021 08 17 33

523977 PIAGGIO & C. S.P.A.
2021 08 24 35, 37

527272 HAVANA CLUB HOLDING S.A.
2021 08 31 41, 43

526375 United Parcel Service of America, Inc.
2021 09 07 39

528047 LOWA Sportschuhe GmbH
2021 10 05 25

527377 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 05 30, 35

527379 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 05 30, 35

527380 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 05 30, 35

527378 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 10 05 30, 35

530310 ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
2021 10 12 36

530540 Smashburger IP Holder LLC
2021 10 19 35, 43, 45

530541 Smashburger IP Holder LLC
2021 10 19 35, 43, 45

530542 Smashburger IP Holder LLC
2021 10 19 35, 43, 45

528247 Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication, SC
2021 10 18 35

528885 JURAJSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2021 10 28 32, 35

530800 WOJDAR SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ GRYNIE-
WICZ, WOJCIECH KRZYŚCIAK
2021 11 04 32

526364 TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 11 03 32

531597 Remy Cointreau Europe & MEA SA
2021 11 08 33

529179 C.M.T. UTENSILI S.P.A.
2021 11 08 6, 8, 35

531475 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
2021 11 08 4

528111 BWT Holding GmbH
2021 11 04 6, 11, 19, 20, 21, 35



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1601551 GROUPE CANAL +
2021 11 02 9, 35, 37



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

46/2021

50

534259

(210) 534259 (220) 2021 09 21
(731) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W KŁODZKU, Kłodzko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KŁODZKU

(531) 20.07.01, 09.07.01, 24.13.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, 
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (in-
spekcyjne), ratownicze i do nauczania, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowa-
nia, regulowania lub kontrolowania elektryczności, Urządzenia 
do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obra-
zu, Magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, Automaty 
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i komputery, Urządzenia do gaszenia 
ognia, 10 Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, sto-
matologiczne i weterynaryjne, Sztuczne kończyny, oczy i zęby, 
Artykuły ortopedyczne materiały do zszywania ran, 16 Papier, 
tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, 
Druki, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficzne, Mate-
riały piśmienne, Kleje do materiałów piśmiennych lub do ce-
lów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędzle 
malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem 
mebli), Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania 
(nie ujęte w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce, 
35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Administrowanie 
przedsiębiorstwem, Czynności biurowe, 41 Nauczanie, Orga-
nizacja szkoleń, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 44 Usłu-
gi medyczne, Usługi weterynaryjne, Higiena i troska o urodę 
istot ludzkich lub zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, 45 Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi bezpie-
czeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi prawne.

Informacja ta nie 
powinna zostać 
opublikowana

102-102

09     534259                                                                (wykaz klasowy)
10     534259
16     534259
35     534259
41     534259
42     534259
44     534259
45     534259

105 WSM WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA w KŁODZKU               530650
(wykaz alfabetyczny)
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