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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 13 grudnia 2021 r. Nr ZT50

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

BIULETYN  
Urzędu Patentowego

znaki towarowe



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) 463805 (220) 2016 11 10
(731) KLOCKOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Babice
(540) (znak słowny)
(540) KLOCKOWNIA
(510), (511) 16 drukowane materiały reklamowe, kalendarze, 
katalogi, ulotki, banery, notesy, artykuły piśmienne, artykuły 
papiernicze, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, 
karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych kla-
sach, druki, fotografie, broszury, chorągiewki papierowe, 
czasopisma i periodyki, kolorowanki, zeszyty, bloki rysunko-
we, kredki, farby, klej, piórniki, emblematy, kalkomanie, karty 
pocztowe, obrazy oprawione lub nie, materiały do modelo-
wania, naklejki, przybory do pisania, stemple, sprzęt biurowy, 
znaczki, 28 gry, zabawki, zabawki ruchome, zabawki eduka-
cyjne i interaktywne, zabawki pluszowe, zabawki plastyczne, 
huśtawki, klocki, mini place zabaw, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie 
dmuchane i plastikowe, trampoliny, domki dla dzieci, gry 
zręcznościowe, przyrządy gimnastyczne i sportowe, sprzęt 
sportowy i przyrządy gimnastyczne, instalacje placów za-
baw, w tym przeznaczone do pomieszczeń i na zewnątrz, in-
stalacje placów zabaw w postaci brył geometrycznych, arty-
kuły i przyrządy sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych 
klasach, papierowe czapeczki na przyjęcia, gry logiczne, 
konfetti, gry polegające na konstrukcji, konie na biegunach, 
śmieszne rzeczy (atrapy), gry planszowe i puzzle, gry przeno-
śne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, 
przeskalowane zabawki, modele pojazdów przeskalowane, 
gry polegające na konstrukcji, 35 zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich artykułów, w tym: bransoletki, breloczki, breloczki 
do kluczy ozdobne, breloki reklamowe, puchary, statuetki 
i odznaki okolicznościowe, książki, albumy, afisze, drukowa-
ne materiały reklamowe, kalendarze, katalogi, ulotki, bane-
ry, notesy, zakładki do książek, artykuły piśmienne, artykuły 
papiernicze, etui na identyfikatory, materiały z papieru, folii, 
kartonu i tworzyw sztucznych do pakowania, serwetki stoło-
we papierowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, papier, 
karton i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introliga-
torskie, fotografie, atlasy, broszury, chorągiewki papierowe, 
czasopisma i periodyki, kolorowanki, podręczniki, pamiętni-
ki, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, farby, klej, piórniki, em-
blematy, kalkomanie, karty pocztowe, obrazy oprawione lub 
nie, mapy, materiały do modelowania, naklejki, obwoluty, 
prospekty, przybory do pisania, ręczniki papierowe, ryciny, 
stemple, sprzęt biurowy, znaczki, torby i plecaki, portfele, sa-
szetki, pokrowce, parasole, przybory oraz pojemniki kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelano-
we i ceramiczne, bidony, łopatki do ciastek, formy do ciastek, 
cukiernice, foremki do lodu, foremki do wycinania ciasteczek, 
przybory kuchenne, formy, foremki do ciast, kosze do użyt-
ku domowego, kubki, naczynia, naczynia do picia, butelki 
na napoje dla podróżnych, termosy na napoje, talerze papie-
rowe, pojemniki na żywność, pudełka na kanapki, pudełka 
na słodycze, talerze, talerze jednorazowego użytku, talerze 

papierowe, termosy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, bluzki, 
bluzy, kombinezony, czapki, czepki kąpielowe, kapelusze pa-
pierowe, kostiumy kąpielowe, koszulki gimnastyczne, kurtki, 
stroje na maskaradę, obuwie gimnastyczne, obuwie spor-
towe, odzież gimnastyczna, sportowa i turystyczna, daszki 
do osłony przed słońcem, piżamy i koszule nocne, skarpetki 
i podkolanówki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry, szale 
i szaliki, T-shirty, odzież i wyprawka dziecięca, śliniaki niepa-
pierowe, gry, zabawki, zabawki ruchome, zabawki edukacyj-
ne i interaktywne, zabawki pluszowe, zabawki drewniane, 
zabawki plastyczne, huśtawki, klocki, konie na biegunach, 
mini place zabaw, zjeżdżalnie, zjeżdżalnie dmuchane i pla-
stikowe, trampoliny, domki dla dzieci, gry planszowe i puz-
zle, gry zręcznościowe, przyrządy gimnastyczne i sportowe, 
śmieszne rzeczy (atrapy), sprzęt sportowy i przyrządy gim-
nastyczne, instalacje placów zabaw, w tym przeznaczone 
do pomieszczeń i na zewnątrz, instalacje placów zabaw 
w postaci brył geometrycznych, artykuły i przyrządy sporto-
we i gimnastyczne, baseny kąpielowe, papierowe czapecz-
ki na przyjęcia, gry planszowe, gry logiczne, gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, kon-
fetti, gry polegające na konstrukcji, przeskalowane zabawki, 
modele pojazdów przeskalowane, pojazdy przeskalowane, 
pojazdy zabawkowe, akcesoria do wózków dziecięcych, 
krzesełka wysokie dla dzieci, kołyski, chodziki dla dzieci, kojce 
do zabawy, skrzynie na zabawki, sztućce dla dzieci do nauki 
jedzenia, smoczki i gryzaki dla niemowląt, butelki dla nie-
mowląt, szklane butelki dla niemowląt, butelki dla niemow-
ląt z tworzywa sztucznego, akcesoria dla niemowląt, butelki, 
kubki niekapki, talerze utrzymujące ciepło, pojemniki utrzy-
mujące ciepło, zestawy do nauki mycia zębów, pojemniki 
na żywność termoizolacyjne, pościel i ręczniki, zwłaszcza dla 
dzieci i niemowląt, baldachimy, beciki, rożki, kołderki, kocyki, 
śpiworki, śliniaczki tekstylne, szelki do prowadzenia dzieci, 
materiały reklamowe na nośnikach, multimedialne prezen-
tacje reklamowe, breloki reklamowe, emblematy, puchary, 
statuetki i odznaki okolicznościowe, wyroby ze skóry i imi-
tacji skóry, paski do odzieży, parasole ogrodowe i plażowe, 
wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, stoiska wystawowe, 
stragany handlowe, przybory kuchenne i gospodarstwa 
domowego oraz pojemniki, wyroby szklane, porcelanowe 
i ceramiczne, talerzyki papierowe i jednorazowego użytku, 
hale namiotowe, baldachimy i zadaszenia, w tym zwłaszcza 
dla imprez piknikowych, targów, wystaw, tarasów, ogrodów 
i zewnętrznych części lokali usługowo-handlowych, pościel 
i ręczniki, serwetki stołowe tekstylne, taśmowe smycze rekla-
mowe, smycze sublimacyjne, smycze krótkie na rękę, smycze 
suwakowe, smycze silikonowe, opaski silikonowe na rękę, 
dodatki do smyczy reklamowych, emblematy reklamowe 
nie z metali szlachetnych, broszki reklamowe, sznurowadła, 
cyfry do znakowania odzieży, ozdoby do ubrań, ozdoby 
do włosów, sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia, szelki 
do prowadzenia dzieci, reklamowe artykuły pasmanteryjne, 
w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupo-
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wanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie (online) oraz 
drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama wyżej wymienionych 
towarów, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów rekla-
mowych, publikacje drukowane i elektroniczne.

(210) 464545 (220) 2016 11 29
(731) KLATT ROBERT, Iłów
(540) (znak słowny)
(540) Top Łódź Festiwal
(510), (511) 9 magnetyczne, cyfrowe, elektroniczne i optycz-
ne nośniki danych, nośniki z elektronicznie, optycznie, magne-
tycznie, cyfrowo zapisanymi danymi i oprogramowaniem, 
przewodniki elektroniczne, dyski magnetyczne i optyczne, 
dyski kompaktowe (audio-wideo i CD-ROM-y), dyskietki, ka-
sety z nagraniami, w tym audio i video, płyty fonograficzne, 
urządzenia do analizy inne niż do celów medycznych, pliki 
graficzne, muzyczne, audio i audio-wideo do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, publikacje elektroniczne, w tym 
publikacje elektroniczne jako moduły ładowalne, publikacje 
elektroniczne w sieci Internet jako moduły ładowalne, książ-
kowe publikacje elektroniczne, aplikacje mobilne, programy 
i pliki komputerowe, programy i oprogramowanie do mo-
bilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramo-
wanie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, 
audialne, audiowizualne i elektroniczne urządzenia do nauki, 
nauczania, interfejsy komputerowe, filmy animowane (ry-
sunkowe), neony reklamowe, tablice ogłoszeń elektronicz-
ne, 16 artykuły piśmiennicze i papiernicze: flamastry, pióra, 
długopisy, ołówki, markery, cienkopisy, zakreślacze, zawiado-
mienia, podkładki samoprzylepne, karty indeksowe, okładki, 
teczki z notatnikiem, papier: ilustracyjny, na koperty, do kali-
grafii, na wizytówki, rysunkowy, firmowy, do korespondencji, 
katalogowy, pocztówkowy, listowy, wyroby z papieru i tektu-
ry: etykiety, tablice ogłoszeniowe na afisze, bilety, szyldy, blo-
ki rysunkowe, chorągiewki, figurki statuetki - máché, karty in-
deksowe, karty pocztowe, kokardy, opakowania do butelek, 
pudełka, w tym do przechowywania dokumentów, znaczki 
pocztowe, banery wystawowe, flagi (dekoracje), dekoracje 
na stół, tanzaku, podstawki pod szklanki, pudełka na prezen-
ty, torebki i materiały do pakowania i przechowywania, tuby, 
plakietki, książki, gazety, czasopisma, magazyny, periodyki, 
notesy i przewodniki, zeszyty, afisze, albumy, atlasy, almana-
chy, blankiety, broszury, prospekty, plakaty, druki, formularze, 
szablony, rejestry, indeksy, skorowidze, plany, teczki, skoro-
szyty, fotografie, kalendarze, katalogi, ulotki, mapy, naklej-
ki, nalepki, emblematy, pieczęcie, obwoluty, oprawy, bloki 
do pisania, bloki listowe, wzory pism, rysunki, plansze, zakład-
ki do książek, kartki okolicznościowe, bloki księgowe, mate-
riały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania, druki zapro-
szeń, koperty, 35 usługi rozpowszechniania informacji go-
spodarczych, biznesowych, handlowych, dekoracje wystaw 
sklepowych, oferowanie i prezentowanie w mediach i Inter-
necie produktów dla handlu detalicznego z zakresu branży 
edukacyjnej, informatycznej, organizacji dzieł sztuki, usługi 
przeglądu prasy, badanie opinii publicznej, sondaże opinii, 
analizy i badania rynkowe, zestawienia statystyczne, wspie-
ranie i promowanie działalności naukowej, usługi w zakresie 
rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i systematyzacji in-
formacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej przesyłanej przy 
pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elek-
tronicznej, sieci Internet, cyfrowo, zakładanie, pozyskiwanie, 
systematyzowanie danych do komputerowych baz danych, 
zarządzanie komputerowymi bazami danych i plikami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, 
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez 
ofertę bezpośrednią: urządzeń do analiz innych niż do celów 

medycznych, audialnych, audiowizualnych i elektronicznych 
urządzeń do nauki, nauczania, neonów reklamowych, tablic 
ogłoszeń elektronicznych, artykułów piśmienniczych i pa-
pierniczych: flamastrów, piór, długopisów, ołówków, mar-
kerów, cienkopisów, zakreślaczy, zawiadomień, podkładek 
samoprzylepnych, kart indeksowych, okładek, teczek z no-
tatnikiem, papieru: ilustracyjnego, na koperty, do kaligrafii, 
na wizytówki, rysunkowego, firmowego, do korespondencji, 
katalogowego, pocztówkowego, listowego, wyrobów z pa-
pieru i tektury: etykiet, tablic ogłoszeniowych na afisze, szyl-
dów, bloków rysunkowych, chorągiewek, figurek statuetek 
- máchè, kart indeksowych, kart pocztowych, kokard, opa-
kowań do butelek, pudełek, w tym do przechowywania do-
kumentów, znaczków pocztowych, banerów wystawowych, 
flag (dekoracji), dekoracji na stół, tanzaku, podstawek pod 
szklanki, pudełek na prezenty, torebek i materiałów do pako-
wania i przechowywania, tub, plakietek, notesów i przewod-
ników, zeszytów, atlasów, almanachów, blankietów, druków, 
formularzy, szablonów, rejestrów, indeksów, skorowidzów, 
planów, teczek, skoroszytów, fotografii, kalendarzy, katalo-
gów, ulotek, map, naklejek, nalepek, emblematów, pieczęci, 
obwolut, opraw, bloków do pisania, bloków listowych, wzo-
rów pism, rysunków, plansz, zakładek do książek, kart oko-
licznościowych, bloków księgowych, materiałów instrukta-
żowych, szkoleniowych i do nauczania, druków zaproszeń, 
kopert, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, 
41 usługi związane z prezentacją dzieł sztuki lub literatury 
w celach kulturalno-oświatowych lub edukacyjnych, organi-
zowanie i obsługa konkursów edukacyjnych, organizowanie 
i obsługa konkursów piękności, organizowanie i prowadze-
nie balów, organizowanie i prowadzenie pokazów, loterii, 
wystaw, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych z za-
kresu nauki i edukacji, przyznawanie nagród z zakresu nauki 
i edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre-
sów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, organizo-
wanie wystaw z dziedziny sztuki i edukacji, organizacja po-
kazów mody w celach rozrywkowych, informacje o impre-
zach edukacyjnych i szkoleniowych, dostarczanie informacji 
naukowych i edukacyjnych z baz danych lub przez Internet 
jako usługa on-line, a także baz danych, przygotowywanie 
prezentacji, komputerowe przygotowywanie materiałów 
do publikacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi 
szkoleniowe, dostarczanie informacji edukacyjnych z bazy 
danych lub przez Internet jako usługa on-line, porady w za-
kresie edukacji i kształcenia.

(210) 474883 (220) 2017 08 02
(731) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fly.pl
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: le-
gitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upo-
ważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki, 
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały 
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informato-
ry turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, 
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowa-
nia reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, fil-
my zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, ta-
śmie magnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośni-
kach, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami 
dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) 
z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, 
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rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapo-
znawać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hur-
towni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usłu-
gi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji, 
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na za-
sadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hote-
lach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi 
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, 
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym 
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organi-
zacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, 
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami me-
chanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażo-
we, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, 
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pro-
wadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie 
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, infor-
macją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, 
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, 
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komuni-
kacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, 
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, 
promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek, 
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży 
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i ob-
cych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organiza-
cja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja 
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usłu-
gi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach 
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, orga-
nizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja 
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów 
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udo-
stępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, 
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomicz-
ną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypoży-
czaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 474982 (220) 2017 08 03
(731) FLY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) fly
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: le-
gitymacje rabatowe, karty identyfikacyjne i rabatowe upo-
ważniające do zniżek, bilety, publikacje papierowe, książki, 
czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały 
do nauczania, papier, foldery, przewodniki, mapy, informato-
ry turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, 
tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowa-
nia reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, 
papeterie, druki eksploatacyjne, w tym programy imprez, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, fil-
my zarejestrowane na taśmie filmowej, taśmie wideo, ta-
śmie magnetycznej, dyskach optycznych lub innych nośni-
kach, magnetyczne i optyczne nośniki danych z nagraniami 
dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne, płyty (dyski) 
z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, 
rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalają-
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapo-
znawać się i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hur-
towni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystu-
jąc zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usłu-
gi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem 
systemu telezakupów, używając środków telekomunikacji, 
organizacja targów i wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo spe-
cjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na za-
sadzie franchisingu, wyszukiwanie, pozyskiwanie i systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, w tym: rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 
39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hote-
lach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwa-
cji miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi 
podmiotami przy organizowaniu wyjazdów turystycznych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, 
organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja imprez turystycznych, podróży, wycieczek, w tym 
organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wy-
jątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organi-
zacja pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja 
miejsc w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezer-
wacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem 
rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, 
transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru pojazdami me-
chanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażo-
we, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport 
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, 
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pro-
wadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie 
turystyczne związane z informacją dotyczącą podroży, infor-
macją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu, 
rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc 
w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, 
kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach komuni-
kacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania, 
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, 
wynajem samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, 
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promów, pakowanie towarów, dostawa i transport paczek, 
transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży 
dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i ob-
cych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organiza-
cja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu 
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, or-
ganizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja 
o powyższych usługach, 43 agencje zakwaterowania, usłu-
gi związane z rezerwacją pokoi w hotelach i pensjonatach 
przez biura podróży, świadczenie usług hotelarskich, orga-
nizowanie i zapewnianie zakwaterowania, w tym rezerwacja 
hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów 
wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy, udo-
stępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz 
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, 
usługi kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomicz-
ną z własnym transportem, wynajmowaniem sal, wypoży-
czaniem stołów, krzeseł, zastawy i bielizny stołowej, informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 486655 (220) 2004 05 01
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak słowny)
(540) POD
(510), (511) 9 przenośne cyfrowe urządzenia elektroniczne 
oraz związane z nimi oprogramowanie, mobilne cyfrowe 
urządzenia elektroniczne oraz związane z nimi oprogra-
mowanie, cyfrowe odtwarzacze audio, w tym cyfrowe od-
twarzacze muzyki oraz związane z nimi oprogramowanie, 
cyfrowe odtwarzacze wideo oraz związane z nimi oprogra-
mowanie, odtwarzacze MP3 oraz związane z nimi oprogra-
mowanie, komputery przenośne, komputery kieszonkowe 
[PDA], pagery, elektroniczne terminarze osobiste, notatniki 
[elektroniczne], telefony, telefony komórkowe, wideofony, 
komputery do gier, mikroprocesory, płyty pamięci, monito-
ry, wyświetlacze, klawiatury, kable, modemy, drukarki, stacje 
dysków, aparaty fotograficzne i kamery, cyfrowe aparaty foto-
graficzne i kamery, nagrane programy komputerowe do za-
rządzania informacjami osobistymi, oprogramowanie kom-
puterowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie 
do rozpoznawania znaków, oprogramowanie do zarządza-
nia telefonią, oprogramowanie do poczty elektronicznej 
oraz do przesyłania wiadomości, oprogramowanie do wysy-
łania wiadomości na pagery, oprogramowanie do synchro-
nizacji baz danych, programy komputerowe umożliwiające 
dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, 
narzędzia do tworzenia aplikacji na komputery osobiste oraz 
przenośne, przenośne urządzenia elektroniczne do bezprze-
wodowego odbioru i/lub przesyłania danych, zwłaszcza 
wiadomości, przenośne urządzenia elektroniczne z funkcją 
filmowania, telefonowania, przesyłania wiadomości, robienia 
zdjęć oraz transmisji dźwięku, przenośne urządzenia elek-
troniczne które umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie 
oraz zarządzanie informacjami osobistymi, oprogramowanie 
do przekierowywania wiadomości, e-maili i/lub innych da-
nych na jedno lub więcej przenośnych urządzeń elektronicz-
nych ze zbioru danych znajdującego się na lub powiązanego 
z komputerem osobistym lub serwerem, oprogramowanie 
do synchronizacji danych między zdalną stacją lub zdalnym 
urządzeniem a stałą lub zdalną stacją lub urządzeniem zdal-
nym, powyższe z wyłączeniem cyfrowych procesorów sy-
gnału dla gitar i innych instrumentów muzycznych, 42 usługi 
doradcze w zakresie projektowania przenośnych i/lub mo-
bilnych cyfrowych urządzeń elektronicznych i/lub cyfro-
wych odtwarzaczy muzyki i/lub odtwarzaczy MP3, usługi 

doradcze związane ze sprzętem i oprogramowaniem kom-
puterowym, programowanie komputerów, usługi wsparcia 
i konsultingu w zakresie zarządzania systemami komputero-
wymi, bazami danych oraz aplikacjami, udzielanie informacji 
on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu w zakresie sprzętu komputerowego lub oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymanie witryn 
internetowych, wszystkie powyższe usługi świadczone 
w związku z przenośnymi i/lub mobilnymi cyfrowymi urzą-
dzeniami elektronicznymi i/lub cyfrowymi odtwarzaczami 
audio, w tym z cyfrowymi odtwarzaczami muzyki i/lub od-
twarzaczami MP3 i związanym z nimi oprogramowaniem.

(210) 499005 (220) 2019 04 19
(731) VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 25.01.01, 25.01.10, 26.07.25, 29.01.15

(510), (511) 29 suszone owoce strączkowe, owoce i jarzyny 
konserwowe, oliwki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych), owoce suszo-
ne i jarzyny, orzechy szczególnie orzechy kokosowe suszone, 
orzechy spreparowane, orzechy prażone, orzechy solone 
orzeszki arachidowe preparowane, kokos, rodzynki, suszo-
na żurawina, suszone owoce goji, wiórki kokosowe, migdały 
przerobione, nasiona przetworzone szczególnie słoneczni-
ka, dyni, maku, owoce szczególnie owoce smażone, owoce 
smażone w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki 
warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, socze-
wica konserwowa (warzywa), 30 ryż i potrawy z ryżu, pre-
paraty mączne i zbożowe szczególnie owies, kasza, owies 
produkty spożywcze, jęczmień łuskany, kasze spożywcze, 
preparaty zbożowe w postaci płatków, grysiku, krupy i śrutu 
szczególnie płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, maka-
rony, dodatki do zup, przyprawy szczególnie pieprz, cyna-
mon, imbir, goździki, ziele angielskie, sosy z wyjątkiem sosów 
do sałatek, ziarna przetworzone szczególnie maku, sezamu, 
prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 
cukier, 31 produkty rolne (nie ujęte w innych klasach wyłą-
czając kartofle, ogórki i oliwę), nasiona nie ujęte w innych 
klasach: ziarno zbożowe, gryka, orkisz, proso, siemię lniane, 
ziarno dyni, kukurydza, mak, sezam, ziarna słonecznika, orze-
chy szczególnie orzechy włoskie i laskowe, migdały, pista-
cje, orzeszki ziemne, orzechy kokosowe, jagody goji świeże, 
świeża żurawina.

(210) 519270 (220) 2020 10 08
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PYSZNY KURCZAK.PL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.12

(510), (511) 38 Udostępnianie miejsca na stronach inter-
netowych na reklamę towarów i usług, rozpowszechnianie 
reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, publikowanie 
tekstów reklamowych i ogłoszeń, Produkcja reklam, Kompi-
lacja reklam, Usługi reklamowe, Analizy odbioru reklamy, Wy-
najem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, 
Dystrybucja tekstów reklamowych, Usługi konsultingowe 
dotyczące reklamy, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, usługi portalu internetowego poświęcone-
go sprzedaży różnych towarów w celach promocyjnych, or-
ganizacja wystaw i pokazów w celach reklamowych, usługi 
prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z na-
niesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, 
bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na dłu-
gopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słu-
chawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, 
podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzie-
żowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papie-
rowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, 
krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, 
odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołów-
ki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, pa-
rawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki 
pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz. pokrow-
ce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Przekazywanie informacji i danych za pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz Internetu, Elektroniczne 
przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, 
Bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych, Bez-
przewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, Przesyła-
nie zamówień drogą elektroniczną, Przesyłanie informacji 
drogą online, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów 
audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompu-
terowej lub Internetu, Komunikacja elektroniczna za pośred-
nictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych 
i forów internetowych, Udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Usługi poczty elektronicznej, Przesy-
łanie danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Prze-
syłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, 

Przesyłanie poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych 
związanych z pocztą elektroniczną], 41 Rozrywka on-line, 
Udostępnianie gier komputerowych on-line.

(210) 523327 (220) 2021 01 19
(731) NUKARI CHABAN KRISTINA TEX, Urzut
(540) (znak słowny)
(540) MONOLITO
(510), (511) 24 Tkaniny, Wyroby tekstylne i substytuty wyro-
bów tekstylnych, Materiały do tapicerki, Materiały na tkaniny 
dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], Materiały tekstylne 
w belach do umeblowania, Materiały tkane do foteli, Mate-
riały tkane do mebli, Materiały tkane na sofy, Materiały tkane 
jako elementy wyposażenia wnętrz, Ognioodporne tkaniny 
obiciowe, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia do de-
koracji wnętrz, Tkaniny do pokrywania foteli, Tkaniny do pro-
dukcji mebli, Tkaniny do tapicerki, Tkaniny na obicia i wypo-
sażenia, Tkaniny tekstylne w belach do produkcji mebli tapi-
cerowanych, Tkaniny z włókien do produkcji zewnętrznych 
okryć na meble.

(210) 524568 (220) 2021 02 13
(731) PRZYBYLSKI ZBIGNIEW AWEZ BIURO HANDLOWO- 

-REKLAMOWE, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) FORMULA B 1 3 5
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Oprogramowanie, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
użytkowe, Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligen-
cją i nauczaniem maszynowym, Oprogramowanie do moni-
torowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji w świecie 
fizycznym, Oprogramowanie systemowe i do wspierania 
systemu oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowa-
nie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramo-
wanie do aplikacji i serwerów internetowych, Komputerowe 
bazy danych, Urządzenia do tworzenia sieci komputerowych 
i komunikacji danych, Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Komputery i sprzęt komputerowy, Urządzenia 
peryferyjne dostosowane do użytku z komputerami i inny-
mi urządzeniami inteligentnymi, Publikacje elektroniczne, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne sportów 
bilardowych oraz wydarzeń sportowych w zakresie zawo-
dów i turniejów bilardowych, Usługi pozyskiwania zawod-
ników w zakresie sportów bilardowych, Usługi prowadzenia 
interesów osób trzecich - impresariów oraz menedżerów 
w zakresie sportów bilardowych, 38 Zapewnianie dostępu 
do platform, stron internetowych i portali dot. zawodów 
i turniejów bilardowych, Udostępnianie interaktywnej, kom-
puterowej bazy danych w zakresie zawodów i turniejów bi-
lardowych, Zapewnianie dostępu do komputerowych tablic 
ogłoszeniowych i forów czatowych prowadzonych w czasie 
rzeczywistym w zakresie zawodów i turniejów bilardowych, 
Nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za po-
średnictwem Internetu i innych sieci łącznościowych w za-
kresie zawodów i turniejów bilardowych, 41 Organizowanie 
zawodów i turniejów z zakresu sportów bilardowych, Orga-
nizacja i prowadzenie imprez sportowych, rozrywkowych 
i rekreacyjnych w zakresie sportów bilardowych, Doradztwo 
sportowe w zakresie sportów bilardowych, Usługi szkole-
niowe oraz edukacyjne w zakresie sportów bilardowych, 
Usługi informacyjne w zakresie sportów bilardowych, Usługi 
trenerskie w zakresie sportów bilardowych, Wynajem sprzę-
tu bilardowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, 
konferencji w zakresie sportów bilardowych, Organizowanie 
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i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywko-
wych w zakresie sportów bilardowych, Publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych w zakresie sportów bilardowych, 
Nagrywanie materiałów dydaktycznych w zakresie sportów 
bilardowych, Organizowanie wystaw oraz pokazów w zakre-
sie sportów bilardowych, Publikowanie tekstów innych niż 
reklamowe oraz publikacje elektroniczne on-line w zakresie 
sportów bilardowych, Publikacje elektroniczne w zakresie 
sportów bilardowych, Doradztwo w zakresie edukacji lub 
kształcenia w zakresie sportów bilardowych, Usługi klubów 
bilardowych, Organizowanie konkursów bilardowych, Usłu-
gi administrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów 
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych z zakresu spor-
tów bilardowych, Produkcja i reprodukcja filmów i nagrań 
dźwiękowych oraz video w zakresie sportów bilardowych, 
ich rozpowszechnianie, Usługi w zakresie gier bilardowych 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Świadczenie 
usług w zakresie sal do snookera i bilarda, Świadczenie usług 
w zakresie sportów bilardowych za pomocą platform on-li-
ne, platform sieci społecznościowych, aplikacji mobilnych, 
Usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanych gier bilardo-
wych, Usługi bilardowe online, za pośrednictwem łączy te-
lekomunikacyjnych, za pośrednictwem Internetu, za pośred-
nictwem strony internetowej, Udostępnianie pobieralnych 
nagrań audio, wideo, audio-wideo przez Internet, Udostęp-
nianie strony internetowej zawierającej informacje na temat 
gier bilardowych, Rezerwacja miejsc na widowiska w zakre-
sie sporów bilardowych, Usługi w zakresie organizacji roz-
rywkowych widowisk telewizyjnych w zakresie sportów bi-
lardowych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi projektowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie 
technologii informacyjnych, Projektowanie i opracowywania 
oprogramowania do gier komputerowych oraz oprogramo-
wania do wirtualnej rzeczywistości, Platformy do gier jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie gier, 
Usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące 
oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowa-
nie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświe-
tlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się lub 
jakiekolwiek inne dostarczanie mediów elektronicznych lub 
informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania aplikacji nie do pobra-
nia w zakresie serwisów społecznościowych, przeznaczo-
nych dla tworzenia społeczności wirtualnych oraz przesy-
łania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, 
grafik i danych, Usługi komputerowe w postaci spersonali-
zowanych stron internetowych zawierających informacje 
zdefiniowane lub określone przez użytkowników, profile 
osobiste, treści audio, wideo, obrazy fotograficzne, teksty, 
grafikę i dane, Udostępnianie stron internetowych w zakresie 
technologii umożliwiającej użytkownikom Internetu tworze-
nie profili osobistych z informacjami w dziedzinie serwisów 
społecznościowych oraz przekazywanie i dzielenie się takimi 
informacjami pomiędzy wieloma stronami internetowych.

(210) 528223 (220) 2021 04 28
(731) HABARTA BOGUSŁAW, Pruchna
(540) (znak słowny)
(540) CASA NOVI
(510), (511) 33 Wino, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z winami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z winami.

(210) 528509 (220) 2021 05 06
(731) OSTROWSKA DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SpringFeel
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery 
owocowe, Dipy serowe, Dżemy, Ekstrakty do zup, Galaretki 
mięsne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki zawierające 
jajka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowe posiłki zawie-
rające kurczaka, Gulasze, Hamburgery, Hummus, Jogurty, 
Kaszanka, Kiełbasy wędzone, Koncentraty zup, Konserwy, 
Marynaty, Napoje mleczne, Nasiona jadalne, Oleje do goto-
wania, Owoce morza, Owoce przetworzone, Owoce w syro-
pie, Pasta rybna, Pasty mleczne do smarowania, Pasty przy-
rządzone z orzechów, Pasty rybne, Pasztety, Pikle, Podroby, 
Potrawy rybne, Potrawy mięsne gotowane, Produkty z indy-
ka, Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Prze-
twory owocowe, Ryby przetworzone, Sałatki gotowe, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Sałatka z kurczaka, Sałatka z ikrą 
ryb cefalowatych, Sałatka ziemniaczana, Sałatki podawane 
na przystawkę, Sałatki z roślin strączkowych, Warzywa go-
towane, Warzywa marynowane, Warzywa konserwowane, 
Warzywa suszone, Wywary i buliony, Wywar z warzyw, Zupy, 
30 Babeczki, Bagietki, Bajgle, Bułki, Chleb, Ciastka, Cukier, Da-
nia na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające makaron, Drób 
w cieście, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Go-
towe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Kanapki, Kasze, 
Knedle, Krakersy, Kuskus, Makarony, Marynaty, Mięsne sosy, 
Muesli, Nachos, Naleśniki, Paszteciki, Placki, Przekąski na ba-
zie zbóż, Przyprawy, Quiche, Risotto, Rogaliki, Sosy do sała-
tek, Sosy jako przyprawy, Sushi, Tarty, Tosty, Żywność wytwa-
rzana z opiekanych ziaren zbożowych, Żywność zawierająca 
kakao, Koktajle lodowe, 32 Bazy do koktajli bez alkoholu, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowe na-
poje niskokaloryczne, Lemoniada, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców, 
Napoje izotoniczne, Soki, Soki warzywne, Soki owocowe 
do użytku jako napoje, Woda, 35 Administracyjne zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie do-
tyczące planowania działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
Administrowanie działalnością handlową, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisin-
gu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Konsultacja handlowa, Organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama, 
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie biznesowe dla 
sklepów, Sprzedaż detaliczna i hurtowa w branży spożyw-
czej, 43 Bary, Bary sałatkowe, Usługi kateringowe, Doradztwo 
kulinarne, Herbaciarnie, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, 
Hotele, Hostele i pensjonaty, Zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie posiłków w hotelach, Restaura-
cje, Pizzerie, Puby, Snack-bary, Stołówki, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Bary bistro, Bary z kanapkami, Usługi restaura-
cyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostęp-
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nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach.

(210) 528510 (220) 2021 05 06
(731) OSTROWSKA DOROTA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Springo
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery 
owocowe, Dipy serowe, Dżemy, Ekstrakty do zup, Galaretki 
mięsne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki zawierające 
jajka, Gotowe produkty z warzyw, Gotowe posiłki zawie-
rające kurczaka, Gulasze, Hamburgery, Hummus, Jogurty, 
Kaszanka, Kiełbasy wędzone, Koncentraty zup, Konserwy, 
Marynaty, Napoje mleczne, Nasiona jadalne, Oleje do goto-
wania, Owoce morza, Owoce przetworzone, Owoce w syro-
pie, Pasta rybna, Pasty mleczne do smarowania, Pasty przy-
rządzone z orzechów, Pasty rybne, Pasztety, Pikle, Podroby, 
Potrawy rybne, Potrawy mięsne gotowane, Produkty z indy-
ka, Produkty z jagnięciny, Produkty z owoców morza, Prze-
twory owocowe, Ryby przetworzone, Sałatki gotowe, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Sałatka z kurczaka, Sałatka z ikrą 
ryb cefalowatych, Sałatka ziemniaczana, Sałatki podawane 
na przystawkę, Sałatki z roślin strączkowych, Warzywa go-
towane, Warzywa marynowane, Warzywa konserwowane, 
Warzywa suszone, Wywary i buliony, Wywar z warzyw, Zupy, 
30 Babeczki, Bagietki, Bajgle, Bułki, Chleb, Ciastka, Cukier, Da-
nia na bazie ryżu, Dania gotowe zawierające makaron, Drób 
w cieście, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Go-
towe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Kanapki, Kasze, 
Knedle, Krakersy, Kuskus, Makarony, Marynaty, Mięsne sosy, 
Muesli, Nachos, Naleśniki, Paszteciki, Placki, Przekąski na ba-
zie zbóż, Przyprawy, Quiche, Risotto, Rogaliki, Sosy do sała-
tek, Sosy jako przyprawy, Sushi, Tarty, Tosty, Żywność wytwa-
rzana z opiekanych ziaren zbożowych, Żywność zawierająca 
kakao, Koktajle lodowe, 32 Bazy do koktajli bez alkoholu, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowe na-
poje niskokaloryczne, Lemoniada, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje energetyzujące, Napoje dla sportowców, 
Napoje izotoniczne, Soki, Soki warzywne, Soki owocowe 
do użytku jako napoje, Woda, 35 Administracyjne zarządza-
nie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie do-
tyczące planowania działalności gospodarczej, Administro-
wanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
Administrowanie działalnością handlową, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie 
odnoszące się do metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ma-
teriałów promocyjnych, Zarządzanie w zakresie zamówień 
w handlu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisin-
gu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Konsultacja handlowa, Organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach 
kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama, 
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Usługi 
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informa-
cji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych do celów reklamowych i sprzedaży, Wynajmowanie 
powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie biznesowe dla 
sklepów, Sprzedaż detaliczna i hurtowa w branży spożyw-
czej, 43 Bary, Bary sałatkowe, Usługi kateringowe, Doradztwo 

kulinarne, Herbaciarnie, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, 
Hotele, Hostele i pensjonaty, Zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie posiłków w hotelach, Restaura-
cje, Pizzerie, Puby, Snack-bary, Stołówki, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Bary bistro, Bary z kanapkami, Usługi restaura-
cyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, Udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem pomieszczeń 
na uroczystości towarzyskie, Zapewnianie żywności i napo-
jów w restauracjach.

(210) 529927 (220) 2021 06 07
(731) SIWIK BEATA, WALDEMAR ZALEWSKI SERVISCO 

SPÓŁKA CYWILNA, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wesołe buciki Zdrowe i profilaktyczne obuwie  

dla dzieci

(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku  
z obuwiem.

(210) 530889 (220) 2021 06 29
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLOKA

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Produkty optyczne, 35 Usługi w zakresie han-
dlu i usługi informacyjne dla konsumentów.

(210) 530932 (220) 2021 06 30
(731) PARTYONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Szczecin

(540) (znak słowny)
(540) PartyOnline
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bileciki 
stołowe, Chorągiewki papierowe, Dekoracje z papieru [flagi], 
Girlandy papierowe, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, 
Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty [podstawki] 
na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe 
z kartonu, Maty stołowe z papieru, Ozdoby kartonowe na ar-
tykuły spożywcze, Papierowe parasolki do koktajli, Papiero-
we podkładki na stół, Papierowe podkładki pod szklanki, Pa-
pierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papiero-
we podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod 
szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Plakaty 
z papieru, Podkładki pod kufle do piwa, Podkładki pod 
szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki 
na stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod ku-
fle do piwa, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki 
pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Pro-
porczyki z papieru, Serwetki jednorazowe, Serwetki papiero-
we (Stołowe -), Serwetki stołowe papierowe, Torby do pako-
wania wykonane z biodegradowalnego papieru, Transpa-
renty z papieru, Dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, 
Dekoracje ścienne 3D wykonane z tektury, Ozdoby ścienne 
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z papieru, Artykuły piśmiennicze, Długopisy z brokatem 
do materiałów piśmiennych, Flamastry, Grafitowe wkłady 
do ołówków automatycznych, Grafity do ołówków, Koloro-
we ołówki grafitowe, Kreda do pisania, Kredki do kolorowa-
nia, Kredki ołówkowe, Kubki na ołówki, Markery do ścierania 
na mokro, Markery do skóry, Materiały do rysowania na tabli-
cach, Mazaki, Nakładki na ołówki, Ołówki automatyczne, 
Ołówki automatyczne z wkładem grafitowym, Ołówki do ry-
sowania, Ołówki kolorowe, Ołówki na grafit [ołówki automa-
tyczne], Ołówki obsługiwane mechanicznie, Ołówki z gum-
kami do wycierania, Ołówki z systemem wysuwania, Ozdoby 
do ołówków, Ozdoby do ołówków [artykuły papiernicze], 
Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
i długopisy z metali szlachetnych, Pióra kulkowe, Pióra 
[na atrament], Pióra wieczne, Pióra z końcówkami porowaty-
mi, Pióra ze stali, Pióra żelowe, Piórniki, Piórniki pudełka 
na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Pisaki UV, Pisaki 
z końcówką pędzelkową, Pojemniki na długopisy, Pojemniki 
na markery, Pojemniki na ołówki, Przyrządy do pisania, Pu-
dełka na pióra, Pudełka na pióra i długopisy, Pudełka na pióra 
i ołówki, Skórzane piórniki na ołówki, Skuwki do ołówków, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Upominkowe etui na przybory do pisania, Wiecz-
ne pióra, Zestawy długopisów i ołówków, Zestawy ołówków, 
Zestawy piór i długopisów, Zestawy piśmienne, Materiały 
drukowane, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Arty-
kuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły pa-
piernicze na przyjęcia, Banery wystawowe wykonane z kar-
tonu, Banery wystawowe z papieru, Bilety, Bilety wstępu, 
Biurowe artykuły papiernicze, Bloczki do notowania, Bloczki 
do notowania zamówień, Bloczki do pisania, Bloczki do zapi-
sywania, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biuro-
we], Bloczki notatnikowe, Bloki [artykuły papiernicze], Bloki 
do pisania, Bloki papierowe, Bloki z luźnymi kartkami, Bony, 
Bony upominkowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, 
Broszury z programem, Cenniki, Certyfikaty drukowane, Cza-
sopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma mu-
zyczne, Czasopisma komputerowe, Czasopisma o tematyce 
ogólnej, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, 
Czyste papierowe zeszyty, Dekoracje na przyjęcia z papieru 
metalizowanego, Dekoracyjne naklejki na kaski, Dekoracyjne 
ozdoby do ołówków, Długopisy kolorowe, Dodatki do gazet 
w postaci czasopism, Dozowniki taśmy klejącej do użytku 
domowego lub biurowego, Dozowniki taśmy klejącej [arty-
kuły biurowe], Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biuro-
we], Drukowane bilety, Drukowane bilety wstępu na impre-
zy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery in-
formacyjne, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Dru-
kowane materiały piśmienne, Drukowane papierowe tablice 
reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane za-
bawne etykiety na butelki z winem, Drukowane zaproszenia, 
Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia 
papierowe, Drukowane znaki papierowe, Drukowane znaki 
papierowe zawierające numery stołów do stosowania pod-
czas specjalnych wydarzeń, Drukowane znaki papierowe za-
wierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wyda-
rzeń, Drukowany materiał promocyjny, Etykietki na prezenty, 
Etykiety przylepne z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety 
z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Flamastry zakreśla-
cze, Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, 
Kalendarze drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze 
na biurko, Kalendarze ścienne, Kalendarze wskazujące dzień 
tygodnia, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki do no-
towania, Kolorowe długopisy, Kołonotatniki, Koperty, Koper-
ty [artykuły piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Ko-
perty z tworzyw sztucznych, Kostki do notowania, Kreda 
szkolna, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, Linijki, Mar-

kery, pisaki, Materiały do pisania, Markery z farbą, Markery 
z końcówką z włókna, Materiały piśmienne, Metalowe pudeł-
ka na ołówki, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Naklejki na sa-
mochody, Nalepki, Nalepki na zderzaki pojazdów, Nalepki 
na zderzaki samochodowe, Nalepki, naklejki [materiały pi-
śmienne], Notatniki, Notatniki [notesy], Notatniki samoprzy-
lepne, Notatniki w linie, Notesy, Notesy [artykuły papierni-
cze], Notesy kieszonkowe, Ozdoby papierowe na przyjęcia, 
Papier firmowy, Papierowe artykuły piśmienne, Papierowe 
dekoracyjne girlandy na przyjęcia, Pisaki kolorowe, Pisanie 
(Bloki do -), Pisanie notatek (Bloczki do -), Plakaty reklamowe, 
Plakaty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Podstawki 
do długopisów i ołówków, Podstawki na długopisy i ołówki, 
Programy imprez, Przylepne kartki na notatki, Publikacje pro-
mocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Re-
klamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki papierowe, 
Reklamowe znaki z tektury, Reklamy drukowane, Samoprzy-
lepne papierowe ozdoby na ściany, Szkolne zeszyty, Teczki 
[artykuły papiernicze], Teczki [artykuły biurowe], Ulotki, Ulotki 
drukowane, Ulotki reklamowe, Usuwalne samoprzylepne 
kartki do notatek, Wizytówki, Zakreślacze, Zaproszenia, Za-
proszenia na przyjęcia, Zawiadomienia, Zawiadomienia [ar-
tykuły papiernicze], Zawieszki tekturowe, Zeszyty, Dekoracje 
na środek stołu z papieru, Kokardy papierowe, Kokardy pa-
pierowe do pakowania prezentów, Kreda, Kreda do koloro-
wania, Kreda do rysowania, Kreda kolorowa, Kredki świeco-
we, Ołówki, Papierowe dekoracje do artykułów spożyw-
czych, Papierowe ozdoby do ciast, Wstążki papierowe, 
Wstążki papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje 
do włosów, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, 
Arkusze do pakowania z papieru, Arkusze do pakowania 
z tworzyw sztucznych, Arkusze celulozy regenerowanej 
do owijania, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Bli-
stry do pakowania, Brązowy papier do pakowania, Cienkie 
przezroczyste folie samoprzylegające do pakowania, Deko-
racyjny papier do pakowania, Etykiety [owijki] na butelki 
z papieru lub kartonu, Folia do pakowania prezentów, Folia 
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie składanej, Kartonowe pudełka do pakowania, 
w formie gotowej, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony 
do pakowania, Kartony na prezenty, Kartony z tektury do pa-
kowania, Kokardy do pakowania ozdobnego, Kokardy papie-
rowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papie-
ru lub kartonu, Koperty papierowe do pakowania, Opakowa-
nia kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania 
na prezenty z tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowanie na prezenty, Opakowanie na pre-
zenty świąteczne, Ozdobne kokardy do pakowania, Ozdob-
ne kokardy papierowe do pakowania, Papier do pakowania 
prezentów, Papier do pakowania żywności, Papier do zawija-
nia, Papier metalizowany do pakowania prezentów, Papier 
powlekany do owijania kwiatów i kompozycji kwiatowych, 
Papier (Taśmy z -), Papierowe etykietki na prezenty, Papiero-
we pojemniki do przechowywania, Papierowe pojemniki 
do żywności na wynos, Papierowe pudełka do pakowania, 
Papierowe torby na prezenty, Papierowe torebki do pakowa-
nia, Papierowe torebki na kanapki, Papierowe torebki 
na przyjęcia, Papierowe torebki na wino, Papierowe wstążki 
do pakowania prezentów, Pojemniki kartonowe, Pojemniki 
kartonowe do pakowania, Pojemniki papierowe, Pojemniki 
papierowe do pakowania, Pojemniki wykonane z papieru, 
Pojemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie 
masy włóknistej do jedzenia na wynos, Pojemniki z papieru 
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do pakowania, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe 
do użytku domowego, Pudełka kartonowe lub papierowe, 
Pudełka kartonowe na torty, Pudełka na prezenty, Pudełka 
na prezenty z papieru, Pudełka papierowe do przechowy-
wania kartek z życzeniami, Pudełka tekturowe, Pudełka z pa-
pieru, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła kartonowe, Pudła 
opakowaniowe [kartonowe], Pudła papierowe, Rozetki pa-
pierowe, Składane pudełka kartonowe, Składane pudełka 
z papieru, Torby do pakowania wykonane z biodegradowal-
nych tworzyw sztucznych, Torby na prezenty, Torby na zaku-
py z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby papiero-
we do celów domowych, Torby papierowe do pakowania, 
Torby papierowe na zakupy, Torby z tworzyw sztucznych 
do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych, do celów do-
mowych, Torby z tworzyw sztucznych do owijania, Torby 
z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torebki 
na kanapki [papierowe], Torebki na kanapki z papieru lub 
tworzyw sztucznych, Torebki papierowe [rożki] w kształcie 
stożka, Torebki z papieru na artykuły żywnościowe, Torebki 
z tworzyw sztucznych na kanapki, Uniwersalne woreczki 
z tworzyw sztucznych, Worki z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Wystawowe kartonowe pudełka, 25 Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Bandany, Bandany na szyję, Berety, 
Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, 
szale na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapeczki na przyjęcia 
[odzież], Czapeczki z węzełkiem, Czapki baseballowe, Czapki 
bejsbolówki, Czapki bez daszków, Czapki do gry w golfa, 
Czapki dziane, Czapki futrzane, Czapki i czapeczki sportowe, 
Czapki kolarskie, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki kuchar-
skie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki narciarskie, Czapki spor-
towe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki z pompo-
nem, Czapki ze sztucznego futra, Czepki damskie, dziecinne, 
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki 
pod prysznic, Daszki, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [na-
krycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Fascynatory [stro-
iki na głowę], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelusze futrza-
ne, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze plażowe, Kape-
lusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Ka-
pelusze słomkowe, Kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], 
Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Kaptury, Kaptury 
[odzież], Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Małe 
kapelusze, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna 
odzież], Maski ochronne [odzież], Modne kapelusze, Mufki, 
Mufki futrzane, Mufki [odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Na-
krycia głowy dla rybaków, Okrycia głowy z daszkiem, Opaski 
na głowę, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę pochła-
niające pot, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciw-
potne na głowę, Papierowe czapki używane jako części 
odzieży, Przybrania głowy [woalki], Skórzane nakrycia głowy, 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, Szlaf-
myce, Termoaktywne nakrycia głowy, Toczki [kapelusze], Tur-
bany, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Japonki, Jed-
norazowe pantofle domowe, Obuwie gumowe, Obuwie 
na plażę, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Bielizna, Bie-
lizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, 
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Biustonosze, 
Bokserki, Majtki damskie, Stringi, Akcesoria na szyję, Apaszki, 
Apaszki [chustki], Bezrękawniki, Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, 
Boa, Boa na szyję, Chustki [apaszki], Chusty pareo, Chusty 
plażowe, Damskie luźne topy, Kąpielowe kostiumy, Kąpie-
lówki, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki bez rękawów 
do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Krótkie blu-

zeczki do talii, Krótkie spodnie, Legginsy, Majtki, Maski 
na oczy, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Rękawiczki, Skar-
petki, Topy bez ramiączek, 35 Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradz-
two biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Do-
radztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy 
prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketingowe, 
Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych 
konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycz-
nych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie ana-
lizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w za-
kresie demografii do celów marketingowych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji 
sprzedaży, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębior-
stwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyj-
nych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, 
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w zakresie handlu elektronicznego, Konsultacje dotyczące 
optymalizacji wyszukiwarek, Konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje w zakre-
sie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje związa-
ne z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Orga-
nizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Po-
moc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarzą-
dzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Pro-
mocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Świadczenie 
doradczych usług marketingowych dla producentów, Usługi 
doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, pro-
mocji i marketingu, Usługi doradcze odnoszące się do akcji 
promocyjnych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usłu-
gi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi do-
radztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwa-
nia funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii pozyski-
wania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu 
bezpośredniego, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, 
Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji rekla-
mowych, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu inter-
netowego, Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie 
świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego 
i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków 
[FSGS], Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, Dystrybucja broszur rekla-
mowych, 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, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie 
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie 
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza 
granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów reklamowych 
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drogą pocztową, Dystrybucja materiałów reklamowych 
na ulicy, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja 
materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, pró-
bek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekody-
stansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja ogłoszeń rekla-
mowych, Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych 
i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, 
Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów 
reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybu-
cja prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystrybu-
cja reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów re-
klamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek 
do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, 
Dystrybucja ulotek reklamowych, Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Promocja towarów i usług osób trze-
cich poprzez dystrybucję kuponów, Promowanie sprzedaży 
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materia-
łów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie to-
warów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart raba-
towych, Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych 
w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie 
dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapyta-
nia telefoniczne, Reklama korespondencyjna, Rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie broszur 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie mate-
riałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, 
Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych 
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie re-
klam, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomo-
cą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie 
reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpro-
wadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za po-
średnictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów 
i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni rekla-
mowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem 
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
Leasing billboardów reklamowych, Organizowanie prze-
strzeni reklamowej w gazetach, Reklama w windach, Świad-
czenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udo-
stępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicz-
nych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i po-
wierzchni reklamowych, Wynajem bilbordów reklamowych, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem billbo-
ardów, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem mate-
riałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wy-

najem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem po-
wierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajem 
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem prze-
strzeni reklamowej on-line, Wynajem tablic do celów rekla-
mowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezen-
tacji marketingowych, Wypożyczanie billboardów cyfro-
wych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożycza-
nie urządzeń reklamowych, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi 
public relations, Administrowanie dotyczące marketingu, 
Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowa-
nia sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencje 
reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w kom-
puterowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Badanie rynku, Działal-
ność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telema-
tycznych i telefonicznych, Kampanie marketingowe, Kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych 
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, 
produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpo-
średni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, 
Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Mar-
keting w ramach wydawania oprogramowania, Modelki 
i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Ne-
gocjowanie kontraktów reklamowych, Organizowanie i prze-
prowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie loso-
wania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie loso-
wania nagród w celach reklamowych, Organizowanie tar-
gów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie 
targów i wystaw, Rozlepianie plakatów reklamowych, Plano-
wanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie 
reklamy, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w interne-
cie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja 
reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów re-
klamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Pro-
dukcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produk-
cja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Pro-
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset 
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja 
reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radio-
wych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam tele-
wizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów re-
klamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-
gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja [rekla-
ma] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii 
filmów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie koncertów mu-
zycznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
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nych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promo-
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z programami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów 
kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług innych 
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabato-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez reportaże reklamowe, Promowanie wydarzeń spe-
cjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygoto-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowi-
zualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywa-
nie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlo-
wych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmiesz-
czanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam ze-
wnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie materia-
łów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyj-
nych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowy-
wanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezen-
tacji w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji re-
klamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie 
reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamó-
wienie dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam praso-
wych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja re-
klam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów re-
klamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usłu-
gi reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Re-
klama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci ko-
munikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Rekla-
ma za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności In-
ternetu, Reklama zewnętrzna, Tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, Reklamy montowane na da-
chach taksówek, Reklamy online, Przygotowywanie reklam 
prasowych, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reżyserowanie 
filmów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, 
Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój 
planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja dzia-
łalności gospodarczej, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usłu-
gi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, 
Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprze-
daży, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, 
Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, 

Usługi agencji reklamowych, Zestawianie reklam w celu wy-
korzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Dostar-
czanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron 
internetowych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, 
42 Audyt jakości, Certyfikacja [kontrola jakości], Projektowa-
nie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i testo-
wanie w zakresie opracowywania nowych produktów, 
Sprawdzanie jakości, Testowanie programów komputero-
wych, Testy jakości, Testy kontroli jakości, Usługi testowania 
obciążenia stron internetowych, Usługi testowania użytecz-
ności witryn internetowych, Znajdowanie i usuwanie błę-
dów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich 
[debugowanie], Doradztwo w projektowaniu stron interne-
towych, Doradztwo w zakresie projektowania stron interne-
towych, Opracowywanie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie animacji i efektów 
specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie animacji 
na rzecz innych, Projektowanie graficzne, Projektowanie gra-
ficzne logo reklamowych, Projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompila-
cji stron w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie produktów 
multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projekto-
wanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Pro-
jektowanie komputerowych stron internetowych, Projekto-
wanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie 
logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie stron 
domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głów-
nych i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych, 
Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, 
Projektowanie wizualne, Tworzenie i projektowanie stron in-
ternetowych dla osób trzecich, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i uaktual-
nianie stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron interne-
towych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform interne-
towych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowa-
nie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron 
elektronicznych, Tworzenie stron głównych do sieci kompu-
terowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Two-
rzenie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych, 
Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług online i Internetu, Usługi projektowania systemów 
do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi w zakresie 
projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie pro-
jektowania i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakre-
sie projektowania, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych, Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogra-
mowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urzą-
dzeń komputerowych, Administrowanie prawami użytkow-
ników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków 
pamięci systemów komputerowych, Aktualizowanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Obsługiwanie wyszukiwa-
rek, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych 
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online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwa-
rzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie systemów do przechowywania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wy-
świetlania danych, Projektowanie i opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywa-
nie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron in-
ternetowych, Przygotowywanie programów komputero-
wych do przetwarzania danych, Tworzenie i prowadzenie 
stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie 
informacji na temat projektowania i opracowywania opro-
gramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywa-
nia oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, 
Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elek-
tronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie pro-
jektami komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie 
technologii informacyjnych, Zarządzanie usługami w zakre-
sie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowa-
nie serwerem, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Platformy do gier jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 531598 (220) 2021 07 15
(731) WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Wilcza Starka
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 531699 (220) 2021 07 19
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLITECHNIKA Politechnika Częstochowska

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 
Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 

Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakre-
sie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr 
naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć 
naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawni-
cze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie 
jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie 
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu 
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo techno-
logiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, admi-
nistrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Anali-
zy systemów komputerowych, Usługi naukowe, badawcze 
i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań nauko-
wych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania 
techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badaw-
czo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, 
Projektowanie budynków, Prace projektowe, Doradztwo 
budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli 
i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, Eksper-
tyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych, 
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projekto-
wanie techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie 
komputerów, Instalacje oprogramowania komputerowego, 
Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryj-
nych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi graficzne, Kontrola jako-
ści, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(210) 531940 (220) 2021 07 26
(731) KURCZAB PIOTR, Kraków;  

KURCZAB AGNIESZKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TRIPELERS
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Produkcja i udostępnianie podcastów, fil-
mów, seriali, nagrań dźwiękowych, blogów, vlogów, Prowa-
dzenie blogów, dzienników internetowych, publikacje online 
książek, usługi wydawnicze, publikacja czasopism, magazy-
nów, organizowanie konkursów, Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Działalność kulturalna, Dostarczanie wideo i obrazu 
poprzez Internet.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 532652 (220) 2021 08 12
(731) ATOMBIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ATOMBIKE

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 12 Pojazdy jednośladowe (rower, hulajnogi), 
w tym z napędem elektrycznym, pojazdy wielośladowe, 
pojazdy poruszające się po wodzie i w powietrzu, części 
i akcesoria do w/w pojazdów, 28 Sprzęt sportowy, sprzęt re-
habilitacyjny, zabawki poruszane siłą mięśni, zabawki jeżdżą-
ce o napędzie elektrycznym, 35 Sprzedaż: pojazdów, części 
i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i wieloślado-
wych, pojazdów poruszających się po lądzie, wodzie i w po-
wietrzu, Sprzedaż: odzieży, środków do konserwacji i pielę-
gnacji pojazdów, suplementów diety, napoi energetycznych, 
sportowych, zawierających proteiny, gazowanych, energe-
tyzujących, sprzętu sportowego, sprzętu rehabilitacyjnego, 
zdrowej żywności, sprzętu do wyposażenia siłowni i klubów 
fitness, profesjonalnych urządzeń i narzędzi stanowiących 
wyposażenie myjni pojazdów oraz punktów naprawy rowe-
rów, pośrednictwo handlowe, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Usługi agencji eksportowo-importowej, 
reprezentowanie interesów podmiotów trzecich, usługi roz-
powszechniania informacji handlowych, wynajem miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pozyskiwanie i syste-
matyzacja danych do komputerowych baz danych, Usługi 
związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów 
zagranicznych, Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, prospektów, broszur, druków, zapewnienie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towa-
rów i usług, 37 Konserwacja, serwis, naprawa, regeneracja 
pojazdów, w tym rowerów, Naprawa sprzętu sportowego 
i rehabilitacyjnego, Myjnie pojazdów, Usługi punktów łado-
wania pojazdów, Diagnostyka pojazdów, 39 Wypożyczanie 
pojazdów, w tym rowerów, wózków inwalidzkich, rehabili-
tacyjnych przyrządów poruszających się, prowadzenie par-
kingów, wypożyczanie sprzętu, wypożyczanie zabawek po-
ruszanych siłą mięśni i jeżdżących o napędzie elektrycznym,  
41 wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 533393 (220) 2021 08 30
(731) TOMASZ MYALSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA,  

Chełm Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWS TEAMWORK STRATEGY

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], 35 Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi dorad-
cze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 Organizo-

wanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], 42 Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego.

(210) 533451 (220) 2021 09 01
(731) AVOSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Avosmart
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Programy komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, 42 Powielanie programów kompu-
terowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(210) 533829 (220) 2021 09 12
(731) EWOMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eW eWoman.pl

(531) 02.03.07, 02.03.16, 09.07.17, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Komputero-
we bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe 
zarządzanie plikami, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi komunikacji korpo-
racyjnej, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą-
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi zarzą-
dzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektro-
nicznego, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar-
ketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu rekla-
mowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, mo-
tywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi 
w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, Dostarczanie powierzchni 
reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Świadcze-
nie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie 
i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnia-
nie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
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i usług, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach 
elektronicznych, Wynajem powierzchni reklamowej na stro-
nach internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-
-line, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, 
gazetach i magazynach, 38 Zapewnianie dostępu do portali 
internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Elektroniczna wymia-
na danych, Elektroniczne przekazywanie wiadomości, Elek-
troniczne przesyłanie danych, Elektroniczne przesyłanie pli-
ków, Forum dyskusyjne (Udostępnianie Internetu dla -), Ko-
munikacja za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie 
forów internetowych online, Udostępnianie połączeń teleko-
munikacyjnych z Internetem lub bazami danych, Usługi łącz-
ności on-line, Udostępnianie komputerowej bazy danych, 
Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputero-
wych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnia-
nie dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu 
do stron internetowych, Zapewnianie dostępu do treści 
multimedialnych online, Zapewnianie użytkownikom dostę-
pu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do platform w Internecie, Zapewnianie użytkownikom do-
stępu do portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do plat-
form handlu elektronicznego w Internecie, 42 Tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie 
platform internetowych do handlu elektronicznego, Pro-
gramowanie oprogramowania do platform informacyjnych 
w Internecie, Programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego, Programowanie oprogramowania 
do platform internetowych, Platformy do sztucznej inteli-
gencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, Hosting platform transakcyjnych w Internecie, 
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektroniczne-
go przez Internet, Hosting platform komunikacyjnych w In-
ternecie, Opracowywanie platform komputerowych, Hosting 
platform w Internecie, Platforma jako usługa [PaaS], Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo, konsul-
tacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, 
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania 
danych, Administracja serwerami pocztowymi, Administro-
wanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, 
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Badania dotyczące technologii 
telekomunikacyjnych, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], Doradztwo dotyczące bezpie-
czeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpie-
czeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Elektroniczne monitorowanie 
aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykry-
wania oszustw w sieci Internet, Elektroniczne monitorowa-
nie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży 
tożsamości w sieci Internet, Hosting serwerów, Hosting stron 
internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kon-
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 

Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie 
oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Powielanie programów 
komputerowych, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elek-
tronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelnia-
nia użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego 
logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie 
platform komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii da-
nych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie techno-
logii telekomunikacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi 
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem 
sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi doradztwa informatycz-
nego, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze związane z oprogramowaniem 
używanym w obszarze handlu elektronicznego.

(210) 533845 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Budownictwa

(531) 26.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 
Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 
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Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakre-
sie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr 
naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć 
naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawni-
cze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie 
jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie 
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu 
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo techno-
logiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, admi-
nistrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Anali-
zy systemów komputerowych, Usługi naukowe, badawcze 
i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań nauko-
wych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania 
techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badaw-
czo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, 
Projektowanie budynków, Prace projektowe, Doradztwo 
budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli 
i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, Eksper-
tyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych, 
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projekto-
wanie techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie 
komputerów, Instalacje oprogramowania komputerowego, 
Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynie-
ryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Usługi graficzne, Kontrola 
jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Nad-
zór i doradztwo w zakresie projektowania obiektów budow-
lanych, opracowanie inwentaryzacji obiektów budowlanych 
i inżynierskich, doradztwo merytoryczne w procesie opra-
cowania polityki urbanistycznej, architektonicznej i prze-
strzennej, doradztwo merytoryczne w procesie opracowa-
nia strategii z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej 
i partycypacji społecznej, numeryczne badania konstrukcji 
stalowych w nowoczesnym budownictwie, badania i ocena 
właściwości materiałów budowlanych, analizy numeryczne 
konstrukcji budowlanych, badanie parametrów mikroklima-
tu wnętrz budynków oraz innych parametrów budowlanych, 
przeprowadzanie diagnostyki cieplnej budynków, lokalizacja 
nieszczelności w obudowie zewnętrznej budynków, ocena 
zawartości wilgoci w konstrukcjach budowlanych i mate-
riałach budowlanych, określenie przewodności cieplnej 
i dyfuzyjności materiałów budowlanych, badanie lokalizacji 
zbrojeń, badanie korozji zbrojeń, wykonywanie odwiertów 
budowlanych, badania nośności podłoży.

(210) 533847 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) e Wydział Elektryczny

(531) 24.15.07, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 
Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 
Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi 
w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów 
i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osią-
gnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, 
Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usłu-
gi wydawnicze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi 
redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, Reda-
gowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców 
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo 
technologiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, 
Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe, ba-
dawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań 
naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Ba-
dania techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace 
badawczo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, wdro-
żeniowe, Projektowanie budynków, Prace projektowe, Do-
radztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania 
budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów kompute-
rowych, Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, 
Projektowanie techniczne, Testowanie materiałów, Progra-
mowanie komputerów, Instalacje oprogramowania kompu-
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terowego, Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz 
inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, Kon-
trola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Diagnostyka elektryczna, doradztwo w zakresie wymagań 
środowiskowych dotyczące kompatybilności elektromagne-
tycznej oraz bezpieczeństwa ludzi narażonych na działanie 
pól i fal elektromagnetycznych, sprawdzanie aparatury kon-
trolno-pomiarowej, elektronicznej i elektrycznej, badanie 
odpornościowe prototypów na władowania elektrostatycz-
ne, określanie poziomu zakłóceń przewodzonych i emitowa-
nych przez urządzenia elektryczne, identyfikacja pól elek-
trycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych, ocena 
strat energii elektrycznej, technicznych i handlowych, obli-
czenie strat technicznych i handlowych w sieci dystrybucyj-
nej, analizy strat energii, projektowanie i wykonanie silników 
indukcyjnych specjalnego wykonania, opracowanie modeli 
matematycznych układów napędowych i metod analizy rze-
czywistych obciążeń układów napędowych, analiza oblicze-
niowa stanów dynamicznych układów napędowych, wyzna-
czanie parametrów układów napędowych, analiza i eksplo-
racja danych - pozyskiwanie wiedzy z danych, analiza danych 
pomiarowych, predykcja szeregów czasowych, klasyfikacja 
i grupowanie danych, modele regresyjne, rozpoznawanie 
wzorców, diagnostyka techniczna, modele prognostyczne 
dla energetyki, bezstykowe skanowanie 3D, obliczenia nieza-
wodności i optymalizacja złożonych sieci przesyłowych, pro-
jektowanie komputeryzowanych stanowisk pomiarowych, 
opracowanie modelu strat gęstości mocy na powierzchni 
materiału, diagnostyka mechanicznych, elektrycznych oraz 
optycznych parametrów materiałów, diagnostyka pary wod-
nej i ozonu, monitoring laserowo indukowanych zmian przy 
pomocy spektrometrów, projektowanie i wdrażanie małych 
systemów cyfrowej automatyki przemysłowej, projekto-
wanie systemów automatyki cyfrowej opartych na sterow-
nikach PLC, panelach i rozproszonych modułach wejścia-
-wyjścia, diagnostyka izolatorów porcelanowych, pomiary 
polarymetryczne materiałów krystalicznych oraz amorficz-
nych, pomiary dielektryczne materiałów amorficznych oraz 
krystalicznych, usługi obliczeniowe w tym symulacji kwanto-
wo-chemiczne barwników organicznych.

(210) 533850 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Infrastruktury i Środowiska

(531) 26.13.25, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 

Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 
Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych, Tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakre-
sie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr 
naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć 
naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawni-
cze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie 
jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie 
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu 
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo techno-
logiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, admi-
nistrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Anali-
zy systemów komputerowych, Usługi naukowe, badawcze 
i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań nauko-
wych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania 
techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badaw-
czo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, 
Projektowanie budynków, Prace projektowe, Doradztwo 
budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli 
i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, Eksper-
tyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych, 
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projekto-
wanie techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie 
komputerów, Instalacje oprogramowania komputerowego, 
Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynie-
ryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Usługi graficzne, Kontrola 
jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Opty-
malizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji, Badania 
związane z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowania osa-
dów z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, opraco-
wywanie technik bioremediacji środowiska gruntowo-wod-
nego, wytwarzanie biopreparatów z zastosowaniem w re-
kultywacji gleb, diagnostyki środowiska i oceny genotok-
syczności z wykorzystaniem technik molekularnych, badania 
nad rozwojem niskoemisyjnych technologii wytwarzania 
energii elektrycznej oraz ciepła, analizy chemiczne i fizyczne, 
diagnostyka molekularna i fitotoksykologiczna, diagnostyka 
i optymalizacja kotłów i innych urządzeń energetycznych, 
opracowywanie technologii wytwarzania nawozów orga-
nicznych i mineralnych, opracowywanie programów ochro-
ny środowiska i planów gospodarki odpadami.
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(210) 533852 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 
Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 
Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi 
w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów 
i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osią-
gnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, 
Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usłu-
gi wydawnicze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultu-
ry lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni 
specjalistycznych, Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi 
redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, Reda-
gowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów innych 
niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców 
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów 
na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo 
technologiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramo-
wania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, 
Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe, ba-
dawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań 
naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Ba-
dania techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, Prace 
badawczo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, wdro-
żeniowe, Projektowanie budynków, Prace projektowe, Do-
radztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania 
budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów kompute-

rowych, Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, 
Projektowanie techniczne, Testowanie materiałów, Progra-
mowanie komputerów, Instalacje oprogramowania kompu-
terowego, Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz 
inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, Kon-
trola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 
Optymalizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji, 
Projektowanie i optymalizacja konstrukcji, badania maszyn 
przemysłowych, analizy podatności ustrojów nośnych ma-
szyn roboczych, usługi wspomagania projektowania łożysk 
wieńcowych, modelowanie fizyczne i matematyczne, ba-
dania technologiczne i zmęczeniowe, optymalizacja pro-
cesów przetwórstwa tworzyw, komputeryzacja procesów 
przetwórstwa tworzyw, badania jakości przetwórstwa oraz 
badania struktury zarządzania i organizacji produkcji przed-
siębiorstw, usługi z zakresu spawalnictwa, badania związane 
z sieciami komputerowymi, przetwarzaniem równoległym 
i rozproszonym oraz klastrami i technologiami gridowymi, 
technikami biometrycznymi i multimedialnymi, modelowa-
niem i optymalizacją wielokryterialną procesów, statystyką, 
z analizą, projektowaniem i budową inżynierskich systemów 
obliczeniowych i symulacyjnych, badania eksperymentalne 
i numeryczne procesów cieplno-przepływowych, badania 
nad pomiarami, modelowaniem oraz optymalizacją proce-
sów przepływowych i cieplnych.

(210) 533853 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

(531) 01.13.15, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akce-
soria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy 
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydak-
tyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laborato-
ryjne, Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych 
oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne 
niż chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydak-
tycznych inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, 
Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, 
Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, 
Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pi-
sania, Pióra, Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręcz-
niki, Publikacje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, 
Reprodukcje graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kart-
ki okolicznościowe, Wydawnictwa w formie papierowej, 
w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla stu-
dentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów 
edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania, Pro-
spekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczel-
nie, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, szkole-
nie – organizowanie i prowadzenie warsztatów, Edukacja, 
Informacja o edukacji, Nauczanie, Nauczanie koresponden-
cyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów eduka-
cyjnych, zaocznych, Publikowanie książek i innych tekstów, 
Wypożyczanie książek, Organizowanie obozów i imprez 
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sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji, seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tek-
stów innych niż reklamowe, Usługi w zakresie kształcenia 
wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych, 
Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-
-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja elek-
troniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze, 
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie 
jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie 
ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu 
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo techno-
logiczne), Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi 
badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, analizy systemów komputerowych, ad-
ministrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, 
Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe, ba-
dawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia ba-
dań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologicz-
ne, Badania techniczne, Badania w dziedzinie mechaniki, 
Prace badawczo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze, 
wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace projektowe, 
Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projekto-
wania budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony śro-
dowiska, Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów 
komputerowych, Planowanie urbanistyczne, Testowanie 
pojazdów, Projektowanie techniczne, Testowanie materia-
łów, Programowanie komputerów, Instalacje oprogramo-
wania komputerowego, Wykonywanie opinii i ekspertyz 
naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktuali-
zacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Usługi graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, Optymalizacja metod uzdatniania 
wody i jej dystrybucji, Symulacje numeryczne w procesach 
metalurgicznych, projektowanie i automatyzacja urządzeń 
oraz technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów, 
badania i modyfikacja powierzchniowa i objętościowa ma-
teriałów funkcjonalnych, badania krystalizacji i krzepnięcia 
odlewów oraz ich struktury i właściwości, badania właści-
wości magnetycznych materiałów, badania właściwości ko-
rozyjnych materiałów metalicznych i powłok ochronnych, 
projektowanie, modelowanie i diagnostyka procesów spa-
lania paliw oraz nagrzewania wsadu, analiza i optymalizacja 
zasobów produkcyjnych, doskonalenie procesów produk-
cyjnych w oparciu o strategiczną analizę przedsiębiorstwa 
i jego otoczenia.

(210) 533854 (220) 2021 09 13
(731) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Zarządzania

(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audio-
wizualne, Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przy-
rządy pomiarowe, zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elek-
tryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 

Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria 
komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy przy-
stosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-
-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, 
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz 
dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż 
chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych 
inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, 
Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi, Koperty, 
Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki, 
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, 
Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publika-
cje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje 
graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościo-
we, Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje 
naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, 
Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instrukta-
żowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, 
Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji, kształ-
cenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie 
warsztatów. edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, 
Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie 
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizo-
wanie obozów i imprez sportowych, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakre-
sie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr 
naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć 
naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja 
elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawni-
cze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, 
Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie 
jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek, 
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty reklamo-
we, 42 Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, 
opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu nauko-
wym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), 
Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputero-
wego, analizy systemów komputerowych, administrowanie 
stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy systemów 
komputerowych, Usługi naukowe, badawcze i rozwojowe, 
Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania 
chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne, Ba-
dania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, 
Prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, Projektowanie bu-
dynków, Prace projektowe, Doradztwo budowlane w zakre-
sie planowania i projektowania budowli i budynków, Usługi 
w zakresie ochrony środowiska, Ekspertyzy inżynieryjne, Pro-
jektowanie systemów komputerowych, Planowanie urbani-
styczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie techniczne, 
Testowanie materiałów, Programowanie komputerów, In-
stalacje oprogramowania komputerowego, Wykonywanie 
opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opra-
cowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi graficzne, Kontrola jakości, Usługi 
świadczone przez laboratoria naukowe, Optymalizacja me-
tod uzdatniania wody i jej dystrybucji, Analizy efektywności 
przedsiębiorstw, analizy strategiczne przedsiębiorstw, opi-
nie o innowacyjności, analizy ryzyka w organizacji, diagnoza 
metod i technik identyfikacji ryzyka w organizacji, analizy 
gospodarki magazynowej, środowiskowe oceny cyklu ży-
cia, badania nośności, chropowatości, twardości materiałów, 
badania podobaroskopowe, audyty technologiczne, mapo-
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wanie strumienia wartości, ekspertyzy i analizy w zakresie fi-
nansów i rachunkowości, badania rynku, badania ankietowe, 
tłumaczenia, ekspertyzy w zakresie analizy i oceny bezpie-
czeństwa procesu pracy, analizy biofeedback.

(210) 534002 (220) 2021 09 14
(731) HABER JAKUB NOUM_STUDIO, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acnoum

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 18 Aktówki, bagaż, etui na karty, etui na karty 
kredytowe, etui na klucze, etui na portfele, etui na przybory 
do pisania, etui skórzane, etykiety skórzane, futerały, imita-
cje skóry, kosmetyczki bez wyposażenia, kuferki na kosme-
tyki, kufry bagażowe, opaski skórzane, organizery podróżne 
przystosowane do bagażu, paski: paski naramienne, paski 
do portmonetek, paski z imitacji skóry, torebki-paski na bio-
dra, paski skórzane do bagażu, paski do torebek na ramię, 
paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne torby 
na ubranie, pojemniki na wizytówki, pokrowce na paraso-
le, pokrowce skórzane, portfele, portmonetki, przywieszki 
do bagażu, pudełka ze skóry, pudła skórzane na kapelusze, 
rączki walizek, rzemienie, sakiewki skórzane, sakwy, saszet-
ki biodrowe, saszetki męskie, skóra kozia, skóra surowa lub 
półprzetworzona, skóra wtórna, skóry bydlęce, skóry zwie-
rzęce, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, sznurówki 
skórzane, sztuczna skóra, teczki, teczki na dokumenty, teczki 
konferencyjne, torby, torby na zakupy, torby podróżne, torby 
szkolne, torby turystyczne, torebki, torebki na biodra, torebki 
na ramię, torebki skórzane, torebki wieczorowe, torebki-wor-
ki, tornistry, walizki, walizki z kółkami, wykończenia i dekora-
cje ze skóry do mebli, wyprawione skóry, wyroby ze skóry: 
aktówki[wyroby ze skóry], portmonetki[wyroby ze skóry], 
wyroby z imitacji skóry, zawieszki: zawieszki, etykiety baga-
żowe [wyroby ze skóry], zestawy podróżne, 25 Akcesoria 
skórzane: paski [odzież], akcesoria na szyję, chustki, czapki, 
odzież i obuwie z tworzyw naturalnych i sztucznych, odzież 
ze skóry, paski skórzane [odzież, rękawiczki, szale, szaliki.

(210) 534044 (220) 2021 09 16
(731) FK FAMILY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa bezkofeinowa.

(210) 534127 (220) 2021 09 20
(731) BEMBNOWSKI DAWID, Konstantynów Łódzki;  

DAJCZ JAROSŁAW, Bychlew
(540) (znak słowny)
(540) LTPL
(510), (511) 7 Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska 
do maszyn, Łożyska do montażu [części maszyn], Łożyska 
do silników, Łożyska do urządzeń blokujących wał, Łożyska 

do wałów, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska i tuleje 
[części maszyn], Łożyska kulkowe, Łożyska kulkowe do de-
skorolek, Łożyska kulkowe do łyżworolek, Łożyska kulkowe 
do maszyn, Łożyska kulkowe do silników, Łożyska kulkowe 
do wrotek, Łożyska poprzeczne ślizgowe, Krążki zawie-
rające łożyska [części do maszyn], Pasy do maszyn, Pasy 
do przenośników, Pasy do prądnic, Pasy do podnośników, 
Pasy do silników, Pasy napędowe [do maszyn], Pasy napę-
dowe do maszyn rolniczych, Pasy napędowe do maszyn 
przemysłowych, Pasy napędowe do przenoszenia ruchu 
do pojazdów lądowych, Pasy napędowe przenośnikowe, 
Pasy pędne do zastosowań przemysłowych, Pasy prze-
nośników, Pasy tnące [części do maszyn], Pasy rozrządu 
do silników pojazdów, Przenośniki i pasy do przenośników, 
Łożyska poprzeczno-wzdłużne, Łożyska przeciwcierne 
do maszyn, Łożyska przesuwne do maszyn, Łożyska ślizgo-
we, Łożyska ślizgowe wzdłużne, Łożyska wałeczkowe [czę-
ści do maszyn], Łożyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska 
wałów [części maszyn], Łożyska wałów do pomp próżnio-
wych, Łożyska z automatycznym smarowaniem, Łożyska 
z automatycznym smarowaniem do użytku w silnikach 
lotniczych i astronautycznych, Obudowy na łożyska tocz-
ne, Oprawy łożyska, Tulejowe liniowe łożyska kulkowe sto-
sowane do ruchu liniowego, Tarcze do łożyska oporowego 
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych.

(210) 534131 (220) 2021 09 20
(731) NJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŻOWA BUŁA

(531) 05.07.01, 27.05.01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie 
z warzyw, Wysuszone płatki wodorostów jadalnych do po-
sypywania ryżu w gorącej wodzie [ochazuke-nori], Burgery, 
Burgery mięsne, Burgery sojowe, Burgery warzywne, Burgery 
z indyka, Burgery z tofu, Produkty mięsne mrożone, Produkty 
mięsne w formie burgerów, Przetworzone produkty mięsne, 
Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Danie goto-
we, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym 
sosie [cheonggukjang-jjigae], Danie gotowe, w skład które-
go wchodzi przede wszystkim krótko smażona na dużym 
ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], Krab 
marynowany w sosie sojowym [ganjang-gejang], Fasola 
przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Fasola pieczo-
na w sosie pomidorowym, Owoce morza ugotowane w so-
sie sojowym [tsukudani], Mięso gotowane w sosie sojowym 
[mięso tsukudani], Warzywa marynowane w sosie sojowym, 
30 Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ma-
karon, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Bibimbap 
[ryż z warzywami i wołowiną], Budyń ryżowy, Chiński maka-



Nr  ZT50/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

ron ryżowy (bifun, niegotowany), Chipsy ryżowe, Chrupki 
ryżowe, Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Ciastecz-
ka ryżowe, Ciastka ryżowe [senbei], Ciastka z prosa wiąza-
nego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), Ciastka z ryżu 
prasowanego (mochi), Ciasto ryżowe wypełnione dżemem 
z fasoli (monaka), Dania gotowe suche lub w płynie, zawie-
rające głównie ryż, Dania liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest ryż, Dania na bazie ryżu, Deser puddingowy 
na bazie ryżu, Dziki ryż [gotowy], Fermentujący słód ryżowy 
[koji], Gotowe dania z ryżu, Gimbap [koreańskie danie z ryżu], 
Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem 
mięsa, ryby lub warzyw, Gotowy ryż, Gotowy ryż mrożony 
z przyprawami i warzywami, Herbata z prażonego ryżu brą-
zowego [genmaicha], Jadalny papier ryżowy, Kaszka ryżowa, 
Kandyzowane ciastka z prażonego ryżu, Kleik ryżowo-dy-
niowy [hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane 
ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące 
się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Mąka do sporządzania 
knedli z kleistego ryżu, Mąka ryżowa, Makaron ryżowy, Ma-
karon z komosy ryżowej, Miękkie zwijane ciastka z ubitego 
ryżu [gyuhi], Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Mieszanki 
ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Naturalny 
ryż [przetworzony] spożywczy, Onigiri [kulki ryżowe], Papka 
ryżowa do celów kulinarnych, Mrożony ryż gotowy do spo-
życia, Pierożki ryżowe przybrane dżemem ze słodkiej fasoli 
(ankoro), Płatki z naturalnego ryżu, Placek ryżowy w kształcie 
półksiężyca [songpyeon], Płaty makaronu ryżowego [ciasto] 
na sajgonki, Płaty makaronu ryżowego na sajgonki, Potrawy 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Pro-
dukty żywnościowe z ryżu, Potrawy składające się głównie 
z ryżu, Sos do kebabów, Aromaty w formie sosów w prosz-
ku, Gotowe sosy, Koreański sos sojowy [ganjang], Ostry sos 
chili Sriracha, Papki warzywne (sosy - żywność), Pasty wa-
rzywne [sosy], Mieszanki do sporządzania sosów, Mieszan-
ka przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], Mięsne sosy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Preparaty do przygotowywania sosów do pie-
czeni, Preparaty do sporządzania sosów, Przyprawiony sos 
sojowy [chiyou], Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sam-
bal oelek (sos z czerwonej mielonej papryki), Słodkie sosy 
do deserów na bazie mleka i żółtek (custard), Słone sosy, 
Sos arachidowy, Sos chili, Sos picante [ostry sos pomidoro-
wy], Sos satay, Sos słodko - kwaśny, Sos sojowy, Sos suszony 
w proszku, Sos sojowy z kombu, Sos teriyaki, Sos z ostrej pa-
pryki chili, Sos z ostryg, Sosy, Sosy curry, Sosy do gotowania, 
Sosy do makaronów, Sosy do kurczaka, Sosy do polewania 
potraw, Sosy do ryżu, Sosy rybne, Makaron azjatycki, Achar 
pachranga [azjatyckie pikle owocowe], Sushi, Kluski ramen, 
Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Makaron udon 
instant, Makaron udon [niegotowany], Udon [makaron ja-
poński], Przekąski na bazie wafli ryżowych, 31 Świeże azja-
tyckie warzywa liściaste, 42 Planowanie [projektowanie] re-
stauracji, Projektowanie restauracji, 43 Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Usługi 
barowe, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Usługi w za-
kresie restauracji [brasserie], Usługi restauracji washoku, Usłu-
gi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji, w których 
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restau-
racji szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających sushi, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji 

japońskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji 
hiszpańskich, Usługi restauracji fast-food, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi barów i restauracji, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat re-
stauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji.

(210) 534294 (220) 2021 09 23
(731) AYAZ ERHAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EN-ER GROUP

(531) 14.07.01, 09.07.21, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Rękawice do ochrony przed wypadkami, Rę-
kawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, Odzież 
ochronna chroniąca przed urazami, Odzież ochronna chro-
niąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież ro-
bocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Odzież 
ochronna o dużej widoczności.

(210) 534368 (220) 2021 09 25
(731) BULAS KRYSTYNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drukarnia Smaku Cristina

(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 16 Karty menu, 35 Promowanie sprzedaży to-
warów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez 
promocyjnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur 
i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych w internecie, 43 Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świad-
czone przez hotele, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Informacja 
o usługach restauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w zakre-
sie przygotowywania posiłków, Porady dotyczące przepisów 
kulinarnych, Przedstawianie informacji w zakresie gotowania 
za pośrednictwem strony internetowej, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Kawiarnie, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizo-
wanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Przy-
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gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Usługi barmanów, Usługi barów 
i restauracji, Usługi doradców w zakresie win, Usługi kawiarni, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji sprzedających 
posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso przygo-
towuje się na oczach klientów, Usługi restauracyjne łącznie 
z wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi 
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedze-
nia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usłu-
gi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie sprzeda-
ży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.

(210) 534371 (220) 2021 09 25
(731) BULAS KRYSTYNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cristina Ristorante & Pizzeria

(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 41 Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Usługi pro-
wadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez spe-
cjalnych, Organizacja przyjęć, Planowanie przyjęć, Doradz-
two w zakresie planowania przyjęć, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Wynajem pomiesz-
czeń na przyjęcia towarzyskie, Katering obejmujący żywność 
i napoje na przyjęcia koktajlowe.

(210) 534384 (220) 2021 09 23
(731) SCARINGELLA GIANCARLO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielka Wyspa Caffè

(531) 05.07.27, 27.05.01
(510), (511) 21 Wyroby szklane, porcelanowe, ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, 30 Kawa, herbata.

(210) 534478 (220) 2021 09 25
(731) PAJKA BOGDAN, Pcim
(540) (znak słowny)
(540) CZARNY LEW
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, Reklama, Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie 

programami lojalnościowymi, Administracyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie w działal-
ności handlowej, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Do-
radztwo związane z zarządzaniem, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie programami 
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Organizowanie targów handlowych, Or-
ganizowanie pokazów handlowych, Pośrednictwo w zakre-
sie transakcji handlowych i umów handlowych, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Przeprowa-
dzanie wystaw w celach handlowych, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, Przygotowywanie wystaw w ce-
lach handlowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi handlowymi, Organizowanie i przeprowadzanie wystaw 
handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów handlo-
wych, Usługi w zakresie targów I wystaw handlowych, Wyna-
jem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wy-
najem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Usługi 
pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i po-
wierzchni reklamowych, 36 Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości 
[tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomościami, Ad-
ministrowanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Or-
ganizacja najmu nieruchomości handlowych, Planowanie In-
westycji w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, Pobieranie 
czynszu, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Katering obejmujący 
żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący żyw-
ność i napoje na bankiety, Krótkoterminowy wynajem prze-
strzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na wystawy, Wy-
najem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem 
pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajmowanie sal 
konferencyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na kon-
ferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń do obsługi wydarzeń, Udostępnianie biur, Usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości.

(210) 534494 (220) 2021 09 24
(731) LAW4TECH, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LAW4TECH
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, Negocjowanie umów biznesowych dla 
osób trzecich, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how (szkole-
nia), Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45 Audyty zgodności 
z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, 
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Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjono-
wanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], 
Licencjonowanie własności intelektualnej, Monitorowanie 
praw własności intelektualnej do celów doradztwa praw-
nego, Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), Udzielanie licen-
cji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne związane 
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 534559 (220) 2021 09 30
(731) BECK BŁAŻEJ GRUPA KEG TECHNIKA - BŁAŻEJ BECK, 

Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gkt grupa keg technika

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 32 Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizo-
wane, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezalkoholowe, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 534578 (220) 2021 09 28
(731) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) webrand.

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe (oprogramowanie 
do pobrania), oprogramowanie utrwalone na nośnikach, 
oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie firmowe, 
oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie 
systemowe, oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie 
e-Commerce, oprogramowanie dla księgowości, magazynu 
i logistyki, oprogramowanie do raportowania, oprogramo-
wanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do zarządzania 
personelem, oprogramowanie marketingowe, oprogramo-
wanie interaktywne, oprogramowanie do przesyłanie wia-
domości online, oprogramowanie gier, oprogramowanie 
społecznościowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogra-
mowanie dla rozrywki on-line, utrwalone na nośnikach in-
formacje i dane, aplikacje biurowe, aplikacje biznesowe, apli-
kacje rozrywkowe, 25 Artykuły odzieżowe damskie, męskie, 
dziewczęce, chłopięce, dziecięce, niemowlęce, bielizna, ar-
tykuły w odzieżowe w stylu sportowym, bluzy, dresy, kurtki, 
t-shirty, szorty, komplety do biegania, komplety do joggingu, 
nakrycia głowy, kominiarki, szale, bandany, odzież termoak-
tywna, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, także za pomo-
cą globalnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i infor-
macyjne w zakresie artykułów takich, jak: oprogramowanie 
komputerowe, artykuły odzieżowe damskie, męskie, dziew-
częce, chłopięce, dziecięce, niemowlęce, bielizna, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, bluzy, dresy, kurtki, t-shirty, 
szorty, komplety do biegania, komplety do joggingu, na-

krycia głowy, kominiarki, szale, bandany, odzież termoak-
tywna, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, 
analiza danych biznesowych, analiza trendów biznesowych, 
42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, doradztwo, konsulta-
cje i informacje w zakresie technologii informacyjnych oraz 
oprogramowania.

(210) 534585 (220) 2021 09 30
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.07.09, 05.07.23, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.01, 29.01.03, 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 owo-
ce i warzywa, Nasiona, Ziarna, Nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze i leśne, Produkty rolne i leśne, 32 Napoje 
owocowe 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 pre-
paraty do produkcji napojów, w tym preparaty w proszku 
i granulowane, napoje instant zawarte w tej klasie, 35 Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Pośrednictwo w zawieraniu transakcji 
handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych.

(210) 534716 (220) 2021 09 29
(731) HĘDZELEK MATEUSZ CANDEO BIS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDEO

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Doradztwo związane ze stomatologią, Kon-
sultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatolo-
gia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Udzielanie infor-



28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2021

macji na temat stomatologii, Usługi asystenta dentysty, Usłu-
gi czyszczenia zębów, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi 
ortodontyczne, Usługi w zakresie wybielania zębów, Zabiegi 
higieniczne dla ludzi.

(210) 534741 (220) 2021 09 30
(731) GWIAZDA-SZCZĘSNA ANNA MARIA HELFI 

SUPPLEMENTS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Helfi SUPPLEMENTS

(531) 29.01.12, 05.03.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 3 Preparaty do włosów, 5 Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej suplementów diety.

(210) 534776 (220) 2021 10 05
(731) DUSZYŃSKI JACEK, Ozorków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOD LUCK

(531) 29.01.12, 11.03.05, 11.03.09, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki służące do przechowy-
wania i wydawania produktów spożywczych, Pojemniki 
służące do przechowywania i wydawania produktów spo-
żywczych, Kontenery służące do przechowywania i wyda-
wania produktów spożywczych, 7 Urządzenia automatycz-
ne i ich części służące do sortowania i wydawania produk-
tów spożywczych, Elektroniczne systemy powiadamiania, 
11 Kontenery chłodnicze służące do przechowywania i wy-
dawania produktów spożywczych, Kontenery utrzymujące 
ciepło produktów spożywczych, Kontenery utrzymujące 
ciepło służące do przechowywania i wydawania produktów 
spożywczych, Chłodnicze gabloty wystawowe, Chłodzące 
automaty do napojów, Chłodziarki, elektryczne, Dystrybu-
tory wody schłodzonej, oczyszczonej, Instalacje chłodnicze, 
Komory chłodzące, Kontenery chłodnicze, Szafy chłodnicze, 
Urządzenia chłodnicze, Szafki chłodnicze do przechowy-
wania żywności, Szafki chłodnicze do przechowywania na-
pojów, Elektryczne urządzenia do podgrzewania żywności, 
Podgrzewacze do jedzenia, Podgrzewane witryny do użyt-
ku w gastronomii, Stojaki utrzymujące ciepło pożywienia 
[ogrzewane], Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wyda-
wania gorących i zimnych napojów, Urządzenia grzewcze, 

Urządzenia grzejne do produktów spożywczych, Urządzenia 
elektryczne do ogrzewania, Urządzenia do ogrzewania, Ter-
moelektryczne urządzenia do podgrzewania żywności, Ter-
moelektryczne urządzenia do podgrzewania napojów, Elek-
trycznie podgrzewane urządzenia cateringowe, Elektrycznie 
chłodzące urządzenia cateringowe, 39 Dostawa produktów 
spożywczych, Pakowanie produktów spożywczych, Prze-
chowywanie w chłodniach, Usługi przechowywania żywno-
ści, Tymczasowe przechowywanie dostaw, Przechowywa-
nie towarów w chłodniach, Przechowywanie w warunkach 
chłodniczych owoców morza, Magazynowanie, Magazyno-
wanie i składowanie, Magazynowanie w chłodniach, Maga-
zynowanie rolniczych artykułów spożywczych, Usługi wy-
najmu związane z transportem i magazynowaniem., Usługi 
kurierskie, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem kontenerów słu-
żących do przechowywania i wydawania paczek spożyw-
czych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe 
obwoźne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakre-
sie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania 
przesyłek i paczek spożywczych, Dostarczanie informacji 
o składowaniu paczek spożywczych, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Usługi oceny jedzenia [dostar-
czanie informacji na temat jedzenia i picia], Dostarczanie 
informacji o usługach barów, Dostarczanie informacji o usłu-
gach restauracji.

(210) 534962 (220) 2021 10 05
(731) RED PHARMA LABORATORIES POLSKA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Stara Iwiczna, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitaminum D+F krem D+F

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.07, 26.04.01
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, aromaty, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, 
inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, kosmetyki do brwi, kosmetyki do rzęs, ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kosmetyki dla dzie-
ci, kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia zębów, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, płyny do płukania ust do celów nieme-
dycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobi-
stej, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, żele do wybielania zębów.

(210) 534963 (220) 2021 10 07
(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MICHOWIANKA, 

Michów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MLECZARNIA MICHÓW M SEREK PEŁNOTŁUSTY 
Figaro Z ŻURAWINĄ DOSKONAŁY SMAK Łatwo 
obiera się ze skórki Spółdzielnia Mleczarska 
„MICHOWIANKA” www.michowianka.pl

(531) 05.01.15, 05.05.19, 08.03.11, 01.01.04, 01.01.10, 26.01.04, 
26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18, 25.01.01, 25.12.25, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Mleczne produkty.

(210) 535110 (220) 2021 10 11
(731) ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Essen, DE
(540) (znak słowny)
(540) RAZ ALDI ZAWSZE coś z ALDI
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, publikacje reklamowe, 
drukowane bilbordy reklamowe, 35 Reklama, publikowanie 
materiałów reklamowych , 41 Publikacja materiałów druko-
wanych, w tym ulotek i broszur, gazetek, plakatów.

(210) 535127 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, Margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.

(210) 535128 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, Suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.

(210) 535130 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, Suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, Margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.



30 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2021

(210) 535131 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, Suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, Margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.

(210) 535132 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, Suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, Margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.

(210) 535134 (220) 2021 10 12
(731) PSRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Pasztety, Konserwowane, Suszone i gotowane owoce 
i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Jaja, Mleko, Produk-
ty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetwory spożywcze 
na bazie soi i warzyw, Tofu, Wędliny sojowe, Kiełbaski sojo-
we, Parówki sojowe, Pasztety sojowe, Flaki sojowe, Krokiety 
spożywcze, Soja konserwowana spożywcza, Grzyby konser-
wowane, Groszek konserwowy, Korniszony, Sałatki warzyw-
ne, Zupy, Zupy jarzynowe, Składniki do sporządzania zup, 
Produkty gotowane sojowe, Koncentraty (buliony) na bazie 
soi, Placki ziemniaczane, Wyroby spożywcze wegetariańskie 
na bazie towarów ujętych w tej klasie, Desery ryżowo-sojowe, 
Galaretki jadalne, Soja w galarecie, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze 
sojowe, Olej sojowy, Masło sojowe, Margaryna sojowa, Pasty 
zawierające tłuszcz do kanapek, Białko spożywcze, Pektyna 
do celów spożywczych, Proteiny spożywcze, Chrupki owo-
cowe, Mrożone owoce, Napoje mleczne lub z przewagą 
mleka, Kotlety warzywne, Kotlety mięsno-warzywne, Kotlety 
wegetariańskie, Produkty sojowe nie ujęte w innych klasach.

(210) 535140 (220) 2021 10 12
(731) AMG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENTLEMEN BARBER SHOP

(531) 02.09.12, 14.07.20, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie salonami fryzjerskimi i/lub 
kosmetycznymi, Organizacja salonów fryzjerskich i/lub 
kosmetycznych, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych i promocyjnych dotyczących usług fryzjerskich i usług 
świadczonych przez salony fryzjerskie, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie sa-
lonów fryzjerskich dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządza-
niu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi 
doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowa-
dzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, 
mianowicie pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej dotyczącej salonów fryzjerskich i usług świadczonych 
przez fryzjerów oraz w zarządzaniu w tym zakresie, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewi-
zyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie 
reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, Organizowanie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w me-
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diach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Projektowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów re-
klamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi 
marketingowe, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udziela-
nia licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, 41 Usługi eduka-
cyjne, Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, Kształcenie 
praktyczne w formie pokazów, Nauczanie indywidualne, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Fryzjer-
stwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi salonów fry-
zjerskich, Usługi męskich salonów fryzjerskich.

(210) 535154 (220) 2021 10 11
(731) SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Aromaty [olejki aromatyczne], Aromatyczne 
olejki eteryczne, Esencje eteryczne, Naturalne olejki do ce-
lów oczyszczających, Olejki toaletowe, Olejki perfumowane 
do produkcji preparatów kosmetycznych, Olejki mineralne 
[kosmetyki], Olejki zapachowe, barwniki do celów kosme-
tycznych, Płyny do czyszczenia, Płyn do mycia naczyń, Mydła 
i żele, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Dezodoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, Pre-
paraty do włosów, Balsam odżywczy, Balsamy do włosów, 
Balsamy do brody, Brylantyna, Farby do włosów, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Kremy od-
żywcze, Lakier do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, 
Nielecznicze szampony do włosów, Odżywka do włosów 
dla dzieci, Odżywki do włosów, Płyny koloryzujące do wło-
sów, Szampony koloryzujące, Szampony przeciwłupieżowe, 
nie do celów leczniczych, Szampony z odżywką do włosów, 
Tonik do włosów, Szampony nielecznicze, Szampony dla 
niemowląt, Szampony, Szampony lecznicze, Rozjaśniacze 
do włosów, Proszek do mycia włosów, Preparaty kosmetycz-
ne do włosów i skóry głowy, Żele do włosów, Żele do sty-
lizacji włosów, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wosk do włosów, Wosk do wąsów, Henna w proszku, Henna 
[barwnik kosmetyczny], Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Krem do skórek wokół 
paznokci, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Ko-
smetyki nielecznicze, Lakier do celów kosmetycznych, Nasą-

czone chusteczki do użytku kosmetycznego, Środki czysz-
czące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, Płatki 
oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, Prepara-
ty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne 
o działaniu wyszczuplającym, Preparaty do pedicure, Prepa-
raty kosmetyczne do odchudzania, Perfumowane balsamy 
do ciała [preparaty toaletowe], Zestawy kosmetyków, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Woski do ma-
sażu, Środki do higieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Bazy do perfum kwiatowych, Aromaty do per-
fum, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], Naturalne 
środki perfumeryjne, Perfumy, Perfumowane wody toaleto-
we, Woda toaletowa, Zapachy, Woda perfumowana, Woda 
kolońska, Produkty perfumeryjne, Preparaty zapachowe.

(210) 535162 (220) 2021 10 13
(731) OBUCHOWICZ WIESŁAW FHU KONTAKT, Wyszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K N W O

(531) 27.05.01, 27.05.23, 27.05.17
(510), (511) 20 Paleta ładunkowa płaska z drewna.

(210) 535211 (220) 2021 10 14
(731) MALISZEWSKA KAMILA, Eeklo, BE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Compleet Creatief

(531) 02.09.25, 20.01.05, 26.13.25, 27.05.01, 25.07.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Budowanie zespołu (edukacja), Doradztwo 
zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja dorosłych, Edu-
kacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elek-
tronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury 
i środowiskiem, Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja 
(Informacje o -), Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, Edukacja prawna, Edukacja 
przedszkolna, Edukacja religijna, Edukacja, rozrywka i sport, 
Edukacja sportowa, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Eduka-
cja w dziedzinie posługiwania się komputerami, Edukacja 
w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja w zakresie 
świadomości ruchowej, Edukacja zawodowa, Edukacja za-
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wodowa dla młodych ludzi, Konkursy (Organizowanie -) 
[edukacja lub rozrywka], Obozy letnie [rozrywka i eduka-
cja], Organizacja egzaminów [edukacja], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego, Organizowanie seminariów 
związanych z edukacją, Organizowanie zawodów [edukacja 
lub rozrywka], Sympozja związane z edukacją, Udzielanie 
informacji i przygotowywanie raportów o postępach zwią-
zanych z edukacją i szkoleniami, Usługi informacji telefo-
nicznej związane z edukacją, Usługi konsultacyjne związane 
z edukacją inżynieryjną, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi 
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Usługi szkół [eduka-
cja], Wyższe uczelnie [edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, Publikowanie 
arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publiko-
wanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Publikowanie czasopism, książek i podręcz-
ników z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w po-
staci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumen-
tów, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet 
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, 
Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Pu-
blikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów 
dotyczących podróży, Publikowanie książek, Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi 
rugby, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
książek i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Pu-
blikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, 
Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publiko-
wanie książek związanych z technologią informacyjną, Pu-
blikowanie książek związanych z programami telewizyjnymi, 
Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie 
literatury instruktażowej, Publikowanie magazynów konsu-
menckich, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych zwierząt domowych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych związanych z francuskimi winami, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących rybek domowych, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edu-
kacji, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów dru-
kowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektro-
nicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne ksią-
żek, Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, Publikowanie nut, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników 
dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, Publikowanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Publikowanie prze-

wodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast on- 
-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Publiko-
wanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publi-
kowanie recenzji, Publikowanie roczników [kronik szkolnych], 
Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publiko-
wanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie słów 
piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pi-
sanych, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, 
Publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących prepa-
ratów farmaceutycznych, Publikowanie ulotek, Publikowa-
nie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publikowanie tekstów 
muzycznych, Publikowanie tekstów medycznych, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie piose-
nek, Pisanie przemówień politycznych, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie 
scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty 
reklamowe], Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Szkolenie 
personelu w zakresie umiejętności związanych z pisaniem 
na maszynie, Usługi związane z pisaniem scenariuszy.

(210) 535240 (220) 2021 10 14
(731) GRONOSTAJ MARLENA, Rokietnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PI PLAN IDEALNY WEDDING PLANNERS

(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.23, 25.01.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, Organizacja i prowadzenie balów, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizacja 
rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, 
Organizowanie balów, Organizowanie festiwali, Organizo-
wanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie 
gal, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez mu-
zycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez 
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w ce-
lach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie rozrywki 
podczas uroczystości weselnych, Organizowanie rozrywki 
wizualnej i muzycznej, Organizowanie społecznych imprez 
sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dzie-
dziny rozrywki, Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
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nizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk 
w celach rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie 
imprez [rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie przy-
jęć [rozrywka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie 
sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie wi-
dowisk, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie im-
prez rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publika-
cji, Rozrywka z udziałem muzyki, Usługi agencyjne w zakresie 
rozrywki, Usługi informacji o rozrywce, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, Usłu-
gi planowania przyjęć, Usługi prowadzących uroczystości 
w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi rozrywkowe, 
Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi w zakresie 
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), 
Usługi w zakresie organizacji rozrywki, 45 Organizowanie 
świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, Prowadzenie listy 
prezentów ślubnych do wyboru przez osoby trzecie, Prowa-
dzenie ceremonii ślubów cywilnych, Planowanie i organizo-
wanie ceremonii ślubnych, Wypożyczanie biżuterii ślubnej.

(210) 535260 (220) 2021 10 14
(731) AGORA J.BĄKOWSKI, P.CHOJNACKI SPÓŁKA JAWNA, 

Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGORA

(531) 26.01.06, 26.02.12, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Sznury do podwiązywania zasłon, uchwyty 
do zasłon (nie z materiałów tekstylnych), Zasłony bambu-
sowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasłony z plecionek 
drewnianych, Listwy profilowe do mocowania wykładzin, 
taśmy drewniane, Haki do zasłon i do firan, karnisze do za-
słon i firan, szyny do firan i zasłon, Kółka do firan i zasłon, rolki 
do zasłon, Kołki do ścian niemetalowe, dybie niemetalowe, 
Osprzęt niemetalowy do okna, Poduszki, 24 Firany, firanki, fi-
rany rzymskie, tiule, tiule haftowane, żakardowe, Bielizna sto-
łowa tekstylna, bielizna stołowa wzorzysta, bieżniki stołowe, 
obrusy, serwetki, serwety na stół, poszewki, poszewki na po-
duszki, pokrowce na poduszki, pokrycie na materace, Pościel, 
prześcieradła, pokrycia na łóżka, ręczniki, rękawice toale-
towe, ściereczki do szkła, ściereczki lniane, Zasłony, zasłony 
tekstylne i z tworzyw sztucznych, tkaniny na zasłony, kotary 
na drzwi (zasłony), kapy na łóżka, narzuty na łóżka, narzuty 
pikowane, Moskitiery, zasłony prysznicowe, rolety, 35 Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni z materiałami tekstylnymi, 
firanami, zasłonami, bielizną stołową i pościelową, karnisza-
mi i szynami do firan i zasłon, osprzętu do okien i artykułami 
wyposażenia wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży mate-
riałów tekstylnych, firan, zasłon, bielizny stołowej i pościelo-
wej, karniszy i szyn do firan i zasłon, osprzętu do okien i ar-
tykułów wyposażenia wnętrz, 36 Usługi wynajmowania oraz 
sprzedaż pomieszczeń/powierzchni biurowych, usługowych 
oraz handlowych, Pośrednictwo w wynajmie oraz sprzeda-
ży powierzchni handlowych, usługowych, Administrowanie 
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usłu-
gowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, Usługi developerskie 
w zakresie finansowym, Usługi w zakresie wynajmu, kupna, 
sprzedaży nieruchomości, Usługi w zakresie administrowa-
nia i zarządzania nieruchomościami, Sprzedaż lokali miesz-
kalnych i użytkowych, Dzierżawa nieruchomości, Wynajem 
powierzchni użytkowych, w szczególności w centrum han-

dlowo-rozrywkowo-usługowym, Pomoc w zarządzaniu 
przedsięwzięciami obrotu nieruchomości, Usługi w zakresie 
pośrednictwa w handlu i zarządzania nieruchomościami, 
Wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących 
w celach prywatnych lub handlowych, 39 Usługi w zakresie 
transportu samochodowego ciężarowego, Usługi w zakresie 
przewozu towarów, Spedycja, magazynowanie, dystrybucja, 
Załadunek i wyładunek towarów, 40 Obróbka tkanin, szycie 
firan i zasłon, usługi krawieckie, krojenie tkanin, Hafciarstwo, 
impregnowanie tkanin, obrębianie tkanin.

(210) 535265 (220) 2021 10 14
(731) PRIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apollo RESORT

(531) 22.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.

(210) 535286 (220) 2021 10 15
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW FLACZKI 

Borowiackie DANIE GOTOWE 5 MIN

(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 05.09.06, 05.03.11, 05.07.01, 
11.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 535372 (220) 2021 10 19
(731) KOSTRZEWA MICHAŁ SUSHIYA, Kielce
(540) (znak słowny)
(540) SUSHIYA
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa, również 
online i wysyłkowo, artykułów spożywczych i wyrobów 
gastronomicznych takich jak między innymi sushi, kawy, 
herbaty, ryż, tapioka, sago, makarony, kluski, pierogi, goto-
we dania i napoje, 41 Usługi związane z organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów i konferencji, również online, 
w szczególności dotyczących sztuki kulinarnej i gastrono-
mii, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem 
konkursów i zawodów, w szczególności dotyczących sztuki 
kulinarnej i gastronomii, Usługi związane z organizowaniem 
i prowadzeniem imprez okolicznościowych, w szczególności 
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dotyczących sztuki kulinarnej i gastronomii, Usługi związa-
ne z organizowaniem i prowadzeniem i szkoleń, seminariów 
i sympozjów, również online, w szczególności dotyczących 
sztuki kulinarnej i gastronomii, Usługi rozrywkowe i eduka-
cyjne poprzez prasę, telewizję, radio lub Internet, w szcze-
gólności dotyczące sztuki kulinarnej i gastronomii, 43 Usługi 
restauracyjne, Usługi cateringowe w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi doradcze w zakresie sztuki ku-
linarnej i gastronomii, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Usługi restauracji sprzedających sushi, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi ka-
teringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Serwowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napo-
jów dla gości.

(210) 535416 (220) 2021 10 19
(731) KRAWCZYK ELŻBIETA FIRMA SELIS, Tomaszów 

Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAWTOWA COFFEE

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 Kawa, kawa w postaci całych ziaren, kawa pa-
lona, kawa aromatyzowana, kawa mielona, substytuty kawy, 
40 Palenie i przetwarzanie kawy, mielenie kawy.

(210) 535424 (220) 2021 10 19
(731) ŚWIDZIŃSKI DAMIAN SWIDZINSKI.PL SZKOLENIA 

I USŁUGI INFORMATYCZNE, Curyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BabyCalm

(531) 02.05.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Filmy animowane, Filmy rysunkowe animo-
wane, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Nagrania dźwięko-
we, 28 Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Maty 
z zabawkami dla niemowląt, Pluszowe zabawki z przymo-
cowanym kocykiem, Gry, 35 Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, 
Reklama, Reklama online za pośrednictwem komputerowej 
sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sie-
ci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama 

korespondencyjna, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie -), Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Marketing cyfrowy, 
Marketing internetowy, Teksty (Tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych -), Promocja sprzedaży, Administrowanie 
sprzedażą, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Infor-
macje na temat sprzedaży produktów, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 41 Edukacja 
językowa, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, 
Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Pro-
dukcja filmów animowanych, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych i muzycznych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych i/lub wideo, Produkcja obrazów animowanych, Pro-
dukcja piosenek do filmów, Produkcja programów animowa-
nych i z udziałem aktorów, Publikowanie materiałów multi-
medialnych 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) 535465 (220) 2021 10 20
(731) LAREK KAMIL FOUMA, Chojnice; 

SOWA PIOTR VODYM, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) loliparadise
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier wirtualnych, 
Programy gier komputerowych do pobierania, Nagrane 
oprogramowanie gier komputerowych, Oprogramowanie 
do gier komputerowych do użycia w urządzeniach mo-
bilnych, Oprogramowanie gier komputerowych do użyt-
ku na telefonach komórkowych, Programy komputerowe 
do gier wideo i gier komputerowych, Oprogramowanie 
do komponowania muzyki, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, Oprogramowanie 
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, 
Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, 
Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tek-
stowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 25 Odzież, 
nakrycia głowy, Obuwie, Bielizna, Paski [odzież], 41 Orga-
nizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon-
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certów, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe 
w zakresie gier komputerowych i wideo, Usługi gier online, 
Informacje dotyczące rozrywki w postaci gier komputero-
wych udostępniane online z komputerowej bazy danych lub 
ze światowej sieci komunikacyjnej, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywa-
nia muzyki, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie muzyki, 
Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie 
muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w internecie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535491 (220) 2021 10 21
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Otto
(510), (511) 19 Palisady betonowe, Krawężniki i obrzeża be-
tonowe, Elementy betonowe murów oporowych, Wszystkie 
wymienione artykuły jako barwione w masie i w kolorze na-
turalnego betonu.

(210) 535493 (220) 2021 10 21
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Masto
(510), (511) 19 Barwione w masie murki do wykańczania ob-
szarów brukowanych wokół posesji.

(210) 535513 (220) 2021 10 20
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) GASTRO MAŚLAN IBS
(510), (511) 5 Żywność specjalnego przeznaczenia me-
dycznego.

(210) 535527 (220) 2021 10 20
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta UNIWERSALNY DO CIAST, DESERÓW 

I NAPOJÓW NATURALNY EKSTRAKT WANILIA 
Z MADAGASKARU PREMIUM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 25.01.15, 05.05.19, 05.11.13, 
26.01.18

(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do napojów, Aro-
maty do przekąsek inne niż olejki eteryczne, Aromaty do żyw-
ności, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aromaty 
waniliowe, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Dodatki 
smakowe i przyprawy, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty stosowa-
ne jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, Esencje 
do gotowania, Esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Jadalne aromaty do artykułów żywnościowych inne niż sub-
stancje eteryczne i olejki eteryczne, Preparaty aromatyczne 
do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty 
do ciast, Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty przy-
prawowe, Przyprawy, Substancje nadające smak jako dodatek 
do jedzenia inne niż olejki eteryczne, Substancje nadające 
smak jako dodatek do napojów inne niż olejki eteryczne, Wa-
nilia jako aromat.

(210) 535535 (220) 2021 10 21
(731) UTRATA ALEKSANDRA, Warszawa;  

PASZYŃSKI ALEKSANDER, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecoekonomia.pl bo biznes może być ECO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.19
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 41 Publikowanie czasopism internetowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535546 (220) 2021 10 21
(731) GOLONKO JAROSŁAW, Ignatki;  

DĄBROWSKI DARIUSZ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLon OLEJE FILTRY PŁYNY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.03.04
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu internetowego oraz 
sklepu i hurtowni z materiałami przeznaczonymi głównie 
do samochodów i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, obwoźnej, w trybie au-
kcji i przetargów, poprzez ofertę bezpośrednią i internetową 
obejmującą: oleje samochodowe, oleje motocyklowe, oleje 
przemysłowe i rolnicze, oleje do innych pojazdów, Filtry sa-
mochodowe, filtry do motocykli i quadów, Płyny eksploata-
cyjne samochodowe, płyny eksploatacyjne motocyklowe, 
płyny do instalacji grzewczych i chłodniczych, Chemię sa-
mochodową, chemię motocyklową, chemię rowerową, che-
mię warsztatową, Akumulatory samochodowe, Oświetlenie 
samochodowe, oświetlenie motocyklowe, Odświeżacze 
i neutralizatory zapachów, kosmetyki do: pielęgnacji lakieru, 
czyszczenie wnętrza, szyb i lusterek, kół i hamulców, polero-
wania metali, Pozostałe kosmetyki, Akcesoria do pielęgnacji 
pojazdów, Pióra wycieraczek, Maszyny polerskie, Akcesoria 
GSM, Lakiery, akcesoria lakiernicze, farby podkładowe i grun-
ty, pozostałe środki do konserwacji.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 535548 (220) 2021 10 20
(731) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) WELLCOME OFFICE
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele 
biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, 
Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi 
agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nierucho-
mościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi 
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami 
i wynajmowaniem nieruchomości, Usługi wyceny nierucho-
mości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wy-
najmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania 
finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finan-
sowania nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomo-
ści na zlecenie osób trzecich, Usługi udzielania informacji 
o powyższych usługach, 43 Zapewnianie czasowego wy-
najmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wy-
najmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na ze-
brania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi 
w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 
Wynajem pomieszczeń na wystawy, Krótkoterminowy wy-
najem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uro-
czystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w pry-
watnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.

(210) 535562 (220) 2021 10 21
(731) CHMIELEWSKI ARTUR, Toruń;  

KLISZEWSKI SŁAWOMIR, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WolfMann NARZĘDZIA I MASZYNY

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 7 Akcesoria mocowane do odkurzaczy do roz-
pylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory 
[generatory prądu przemiennego], Aparatura do odtacza-
nia piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszczania acetyle-
nu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwice wielo-
hakowe [drapacze] do użytku okrętowego, Awaryjne gene-
ratory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części maszyn], 
Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silni-
ków, Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części ha-
mulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], 
Czółenka [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, 
Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części maszyn], Dław-
nice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy 
do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mecha-
niczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do auto-
matów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybu-

tory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru 
dla stacji benzynowych, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urzą-
dzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, 
Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne 
urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny 
i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy 
parowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, 
Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy 
do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektrycz-
ne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne 
urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektrycz-
ne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do two-
rzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciar-
ki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], 
Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, 
Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne [części 
maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gąsie-
nic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące czę-
ścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będą-
ce częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładun-
kowych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic ma-
szyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
pługów śnieżnych, Generatory elektryczności, Giętarki, Gła-
dziarki [maszyny], Głowice cylindrów do silników, Głowice 
wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki 
[do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, 
Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne 
urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia 
drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, 
Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia 
pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające 
pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable 
sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalan-
dry, Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszy-
nowych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż 
do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garn-
carskie, Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Koło-
wrotki [przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny 
zbożowe, Kondensatory pary [części maszyn], Konwertory 
dla stalowni, Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Koparki 
jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części 
maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby 
[części maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samo-
wyładowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Ko-
warki, Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, 
Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszy-
ny], Krążki [części maszyn], Krosna, Krosna do wyrobów poń-
czoszniczych, Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [ma-
szyny], Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance 
termiczne [maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki 
do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], 
Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża 
silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska 
[części maszyn], Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska 
kulkowe, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z auto-
matycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory 
przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania 
mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mecha-
nizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla 
odlewnictwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włó-
kiennictwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budo-
wy torów kolejowych, Maszyny do cerowania, Maszyny 
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do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wyci-
nania skóry, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-
szyny do filtrowania, Maszyny do fotoskładu, Maszyny 
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny 
do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny 
do mieszania, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszy-
ny do montażu rowerów, Maszyny do mycia butelek, Maszy-
ny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet 
do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, 
Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do obrębiania, 
Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, 
Maszyny do obróbki rud, Maszyny do obróbki skóry, Maszy-
ny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny 
do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny do oplatania, 
Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszy-
ny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny 
do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cukru, Maszyny 
do produkcji masła, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny 
do produkcji sznurka, Maszyny do przetwarzania tworzyw 
sztucznych, Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny 
do rafinacji ropy naftowej, Maszyny do regulowania [nasta-
wiania], Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowa-
nia, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do ste-
reotypii [poligrafia], Maszyny do strzyżenia sierści u zwie-
rząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do typografii, Maszyny 
do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do upra-
wiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania 
odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysło-
wych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysa-
nia powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamykania bu-
telek, Maszyny do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny 
drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektromecha-
niczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny farbiarskie, 
Maszyny górnicze, Maszyny i urządzenia do czyszczenia 
[elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, 
elektryczne, Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszą-
ce, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone 
powietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny 
podziałowe, Maszyny przemysłowe do produkcji papiero-
sów, Maszyny rolnicze, Maszyny rozpylające, Maszyny ssące 
do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wy-
dmuchowe, Matryce drukarskie, Maźnice [części maszyn], 
Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy 
do warsztatów tkackich, Mechanizmy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy sterownicze do ma-
szyn i silników, Membrany do pomp, Miechy [części ma-
szyn], Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne 
do celów domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [czę-
ści maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty 
pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcz-
nie, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, 
inne niż o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [ma-
szyny], Młyny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe 
do maszyn do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia 
ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, 
inne niż o napędzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne 
do przewodów giętkich, Nicielnice tkackie, Nitownice [ma-
szyny], Noże [części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], Obra-
biarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe 
do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy 
łożysk do maszyn, Odkurzacze, Odpowietrzacze [odgazo-
wywacze] wody zasilającej, Odtłuszczacze [maszyny], Okła-
dziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, Okrawarki, 
Osie do maszyn, Osłony maszyn, Osprzęt kotłów maszyno-

wych, Ostrza [części maszyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza 
do sieczkami, Oszczędzacze paliwa do silników, Pakowarki, 
Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski 
klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podnośników, 
Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silników, 
Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, Pier-
ścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły 
[maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety [na-
rzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, elek-
tryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneu-
matyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki, 
Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne 
hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty produkcji, 
przechowywania i załadunku [FPSO], Pneumatyczne urzą-
dzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki 
[części maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki 
taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części ma-
szyn], Podnośniki [dźwigi], Podnośniki [urządzenia], Podno-
śniki do wagonów kolejowych, Podnośniki pneumatyczne, 
Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Podstawy [statywy] 
maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompki 
napowietrzające do akwariów, Pompy [części maszyn lub 
silników], Pompy [maszyny], Pompy basenowe do wytwa-
rzania przeciwprądu, Pompy do instalacji grzewczych, Pom-
py do piwa, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrod-
kowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy powietrzne 
[instalacje w warsztatach samochodowych], Pompy próż-
niowe [maszyny], Pompy smarownicze, Postrzygarki [maszy-
ny], Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasownice, Prasy 
[maszyny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy 
do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typograficzne, Prądnice prą-
du stałego, Prowadnice do maszyn, Prowadniki do maszyn 
dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] 
do metalu, Przecinaki do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], 
Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], Przeguby uniwer-
salne [przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, Przekład-
nie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie 
zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, inne 
niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obroto-
wego, inne niż do pojazdów lądowych, Przemysłowe dru-
karki au-atramentowe, Przenośniki, Przesiewacze, Przesie-
wacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (Instalacje do - ), Prze-
trząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy do polerowania 
butów, elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładunków 
na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania za-
słon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduk-
tory ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części maszyn], 
Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości 
obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Ro-
boty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Robotni-
cze kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do ce-
lów medycznych, Rozdrabniacze [maszyny] do celów prze-
mysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpyla-
cze do ścieków, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki 
silników, Ruchome chodniki, Ruchome schody, Rurowe 
przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów [części maszyn], 
Separatory para-olej [odolejacze pary], Sieczkarnie, Siewniki 
[maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrau-
liczne, Silniki lotnicze, Silniki na sprężone powietrze, Silniki 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzuto-
we, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, 
inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części 
maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, 



38 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2021

Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne niż 
do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silni-
ków, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części 
maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spa-
warki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowują-
ce, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wałów [maszyny], 
Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Ssawki do odku-
rzaczy, Sterowniki do wind, Sterowniki hydrauliczne do ma-
szyn i silników, Sterowniki pneumatyczne do silników i ma-
szyn, Stojany [statory], Stoły do maszyn, Stoły do pił [części 
maszyn], Strugarki wzdłużne, Suporty [części maszyn], Su-
szarki wirowe [bez podgrzewania], Suwnice pomostowe, 
Szczotki [części maszyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki 
elektryczne, Szczotki prądnic, Szczotki węglowe [elektrycz-
ność], Szpule [części maszyn], Szpule do krosien tkackich, 
Szycie (Maszyny do - ), Śrubokręty elektryczne, Świdry górni-
cze, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spali, Świece żaro-
we do silników Diesla, Tamborki do maszyn hafciarskich, Ta-
śmy przylepne do kół pasowych, Tłoki [części maszyn lub 
silników], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki 
do silników, Tłumiki do silników, Tokarki, Torby do odkurza-
czy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Tur-
biny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, 
Turbosprężarki, Tympany [części maszyn drukarskich], Ubi-
jaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektrycz-
ne, Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części 
maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Ugniatarki 
mechaniczne, Urządzenia do czyszczenia parowe, Urządze-
nia do korkowania butelek, Urządzenia do malowania, Urzą-
dzenia do mycia naczyń stołowych, Urządzenia do napo-
wietrzania napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, 
Urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektrycz-
ne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukar-
skich, Urządzenia do szypułkowania [maszyny], Urządzenia 
do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji, Urządzenia 
do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów 
maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu 
[maszyny], Urządzenia elektromechaniczne do przygoto-
wywania żywności, Urządzenia i maszyny introligatorskie 
do celów przemysłowych, Urządzenia mechaniczne do na-
wijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządzenia 
podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom 
do silników, Urządzenia przeładunkowe do załadunku i wy-
ładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływają-
ce, Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, Walce 
drogowe, Wałki drukarskie do maszyn, Wały korbowe, Wały 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wały rozrząd-
cze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci [rybołówstwo], 
Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [ma-
szyny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wrębiarki do węgla, Wtryskiwa-
cze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalnia-
ne, Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła 
[części maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniu-
jące], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźni-
ków, Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części 
maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory kla-
powe [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części ma-
szyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające [części 
silników], Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopo-
wiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 8  Bagne-
ty, Bijaki [narzędzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił 

[części narzędzi ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpa-
ki [narzędzia ręczne], Diamenty szklarskie [części narzędzi 
ręcznych], Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamie-
niarskie, Dłuta rzeźbiarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], 
Dłutka do uszczelniania, Dobijaki do gwoździ, Dziurkacze 
numerujące, Dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], 
Dźwignie, Ekspandery [narzędzia ręczne], Elektryczne urzą-
dzenia do zaplatania włosów, Etui na maszynki do golenia, 
Frezy [narzędzia], Grabie [narzędzia], Grabie do bunkrów 
[golf], Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Grzechotki 
[narzędzia ręczne], Gwintownice [narzędzia ręczne], Gwin-
townice ramkowe pierścieniowe, Harpuny, Harpuny do ło-
wienia ryb, Igły do tatuaży, Igły grawerskie, Imadła, Imadła 
stołowe [przyrządy ręczne], Kadzie odlewnicze [narzędzia 
ręczne], Kastety, Kątowniki [narzędzia], Kielnie, Klucze [narzę-
dzia], Kopaczki [narzędzia ręczne], Koparki do rowów [narzę-
dzia ręczne], Kopyta szewskie [narzędzia ręczne], Kosiarki 
ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Krajalnice do owoców, 
Krajalnice spiralne do warzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki 
do jaj, nieelektryczne, Krajarki do sera, nieelektryczne, Kurki 
[narzędzia ręczne] Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, 
widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stoło-
we z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne, 
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia wło-
sów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, 
Miechy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła 
do mieszania farb, Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryj-
ne, Młotki do groszkowania, Młotki drewniane [przyrządy 
ręczne], Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze [narzędzia], 
Młoty kowalskie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia [na-
rzędzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych [narzę-
dzia ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew 
[narzędzia ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Na-
rzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia 
formierskie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Na-
rzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, Narzędzia ręcz-
ne o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze, obsługiwane 
ręcznie, Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia 
skrawające [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne [przyrządy 
ręczne], Nitownice [narzędzia ręczne], Noże, Noże ceramicz-
ne, Noże do krojenia mięsa, Noże do otwierania ostryg, Noże 
do otwierania wina, Noże do pizzy, nieelektryczne, Noże 
do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], Noże do tapet, 
Noże do usuwania rybich łusek, Noże do warzyw, Noże ko-
walskie, Noże kuchenne do obierania, Noże myśliwskie, 
Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce 
ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do okulizowania roślin, Obci-
nacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcina-
ki do rur [narzędzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługi-
wane ręcznie, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudo-
wy do pił ręcznych, Opielacze ręczne, Oplatarki [narzędzia 
ręczne], Oprawki do rozwiertaków, Oprawki do wierteł [na-
rzędzia ręczne], Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, 
Oskardy, kilofy, Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia ręczne], 
Ostrza [noże] do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki, 
Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski 
skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depila-
cji, Pierścienie do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, 
Pilniki [narzędzia], Pilniki do paznokci, Pilniki do paznokci, 
elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pil-
śniarki [narzędzia], Piły [narzędzia ręczne], Piły kabłąkowe, 
Pincety, Pistolety [narzędzia ręczne], Pistolety do uszczelnia-
nia, Pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, 
Pochwy do mieczy, Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elek-
tryczne lub nieelektryczne, Pompki ręczne, Pompy powie-
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trza o napędzie ręcznym, Przebijaki [narzędzia], Przecinacze, 
Przecinaki [narzędzia ręczne], Przedłużacze do korb 
do gwintowników, Przybory do depilacji, elektryczne lub 
nieelektryczne, Przycinacze do drzew, Przycinarki do rur [na-
rzędzia], Przyrządy do cięcia rur, Przyrządy do dekantacji cie-
czy [narzędzia ręczne], Przyrządy do ostrzenia, Przyrządy 
do ostrzenia ostrzy, Przyrządy do strzyżenia [ręczne], Przy-
rządy do strzyżenia bydła, Przyrządy do tatuowania, Przy-
rządy do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy tnące 
[narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Rączki 
do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], Ręczne krajalnice 
do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, 
Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do warzyw, 
Rozpylacze do środków owadobójczych [ręczne], Rozwier-
taki, Rożki szkutnicze [marszpikle], Scyzoryki, Sekatory, Sier-
paki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki [narzę-
dzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki uciosowe [narzę-
dzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple do wy-
palania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Strugi, 
Strugi kątniki, Szable, Szczypce do rozdrabniania mięsa, 
Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, 
Szczypce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki 
dla artystów, Szpachle [narzędzia ręczne], Szpachle do mie-
szania farb, Szpadle [narzędzia], Szpikulce do lodu, Szpryce 
do rozpylania środków owadobójczych, Sztućce Sztućce 
stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztylety, Szufelki do monet, 
Szydła, Śrubokręty, nieelektryczne, Świdry, Świdry [narzę-
dzia ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], 
narzędzia ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki 
do siekania mięsa [ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Topor-
ki, Topory ciesielskie [do wycinania gniazda czopa], Topory 
rzeźnicze, Ubijaki do gruntu [narzędzia], Uchwyty do osełek, 
Uchwyty do pił, Urządzenia do karbowania włosów [kar-
bownice], Urządzenia do laserowego usuwania włosów, 
inne niż do celów medycznych, Urządzenia do przekłuwa-
nia uszu, Urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrzą-
dy], Urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Wi-
delce, Widelce do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły 
[narzędzia ręczne], Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła [czę-
ści narzędzi ręcznych], Wiertła do drążenia [części narzędzi 
ręcznych], Wybijaki, Wyciągarki przewodów [ręczne], Wy-
drążacze do owoców, Wytłaczarki [narzędzia ręczne], Zaciski 
ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia, 
Zestawy do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, 
Zestawy do pedicure, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne 
nieelektryczne], Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelaz-
ka do wosku [narzędzia szewskie], Żyletki.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 535563 (220) 2021 10 22
(731) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN 

ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E epihelp +

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.17.07
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Od-
żywcze suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Su-
plementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprze-
znaczone do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie.

(210) 535574 (220) 2021 10 22
(731) STEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STEK AUTOMOTIVE

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Prepara-
ty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i prze-
mysłu, Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały 
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne 
nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, 4 Mieszaniny pochłaniające 
kurz, Paliwa i materiały oświetleniowe, Smary, przemysłowe 
tłuszcze, woski i płyny, Kompozycje wiążące pył, Mieszaniny 
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Preparaty wiążące 
kurz, 17 Folie poliuretanowe do stosowania przy izolacji bu-
dynków, Wielowarstwowe folie do uszczelniania i izolowa-
nia, Folie polietylenowe z klejem z żywicy gumowej używa-
ne do ochrony powierzchni pojazdu, Przyciemniające folie 
z tworzyw sztucznych do pokrywania okien pojazdów, Folie 
blokujące ciepło, a mianowicie folia z tworzywa sztucznego 
odbijające ciepło, do pokrywania okien, Termoplastyczne 
poliuretanowe folie ochronne do pokrywania powierzchni 
zewnętrznych samochodów, Przyciemniające folie z two-
rzywa sztucznego do pokrywania okien, Przyciemniające 
folie z tworzyw sztucznych antyolśniewające/odblaskowe 
do okien, Przyciemniane, laminowane i odblaskowe folie 
z tworzyw sztucznych do dekoracji wnętrz, Folie plastikowe 
do przyciemniania szyb samochodowych, Folie do ochrony 
przeciwsłonecznej, a mianowicie przyciemniane folie z two-
rzywa sztucznego do stosowania w oknach domowych lub 
szybach samochodowych, Plastikowe folie blokujące ciepło 
do stosowania na oknach samochodowych i do pokrywania 
pojazdu, Odblaskowe folie z tworzyw sztucznych do stoso-
wania na oknach, Samoprzylepna folia z tworzyw sztucz-
nych do stosowania w produkcji komercyjnej lub przemy-
słowej, inna niż do pakowania, 27 Materiały do pokrywania 
podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia 
ścian i sufitów.
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(210) 535612 (220) 2021 10 25
(731) BERNAT MACIEJ WORKAFFORD POLAND, Jarocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ord

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 24.17.20, 
26.11.12

(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Rekrutacja personelu, usługi rekrutacyj-
ne, Zarządzenie personelem, Usługi związane z persone-
lem, Agencje pośrednictwa pracy, doradztwo personalne, 
Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Leasing 
pracowniczy, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Oce-
na potrzeb personelu, Przeprowadzanie testów na potrze-
by sprawdzenia kompetencji zawodowych, Profesjonalne 
usługi w zakresie rekrutacji, Pomoc w zarządzaniu perso-
nelem, Organizowanie i prowadzenie targów pracy i rekru-
tacyjnych, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
związane z rekrutacją personelu, Konsultacje w zakresie 
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym 
zarządzania personelem, 41 Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi szkolenia personelu.

(210) 535626 (220) 2021 10 22
(731) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RISING STAR POLSKA
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 28 Gry, zabawki, sprzęt 
sportowy nie ujęty w innych klasach, 35 Reklamy prasowe, 
radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośred-
nictwem Internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez roz-
rywkowych.

(210) 535635 (220) 2021 10 25
(731) STUCKI DAMIAN, WOLIŃSKI MATEUSZ FIZJOBOX 

SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FizjoBox produkty fizjoterapeutyczne

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04, 26.11.12
(510), (511) 10 Aparaty i instrumenty medyczne i weteryna-
ryjne, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze-
noszenia pacjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, apara-

ty i podpory do celów medycznych, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Protezy 
i sztuczne implanty, Urządzenia i przyrządy do fizjotera-
pii, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura 
do zabiegów fizjoterapeutycznych.

(210) 535644 (220) 2021 10 25
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08, 
26.04.02

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Preparaty do produkcji napojów, Soki owocowe, 
Soki warzywne, Ekstrakty owocowe, Nektary, Syropy owoco-
we do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje ener-
getyzujące, Lemoniada, Syropy do napojów, Pastylki i proszki 
do napojów, Aperitify bezalkoholowe, Piwo.

(210) 535657 (220) 2021 10 25
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR REFRESH
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe 
oraz soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energe-
tyzujące.

(210) 535667 (220) 2021 10 25
(731) FORT MOKOTÓW 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 43 Restauracje.

(210) 535668 (220) 2021 10 25
(731) FORT MOKOTÓW 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.03, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15
(510), (511) 43 Restauracje.

(210) 535669 (220) 2021 10 25
(731) FORT MOKOTÓW 99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RESTAURACJA FORTY
(510), (511) 43 Restauracje.

(210) 535702 (220) 2021 10 26
(731) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR KLUCZYK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 14.05.01, 14.05.02, 
26.05.01, 26.05.08

(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Zamki i klucze, 
z metalu, Kłódki, Metalowe klucze surowe, Metalowe klucze 
do zamków, Metalowe zamki szyfrowe z kombinacją liter, 
Metalowe zamki do rowerów, Metalowe zamki do drzwi, 
Zamki metalowe (nieelektryczne), 9 Klucze kodowane, Kodo-
wane karty-klucze, Kluczyki elektroniczne do samochodów, 
Kluczyki elektroniczne do pojazdów, Kłódki, elektroniczne, 
Elektroniczne karty-klucze, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Mechanizmy kontroli dostępu, 
Piloty automatyczne, Piloty [urządzenia do zdalnego stero-
wania], Zamki centralne do pojazdów silnikowych, Zamki 
mechaniczne [elektryczne, metalowe], Zamki mechaniczne 
[elektryczne, niemetalowe], Zamki [elektryczne] z alarmami, 
Zamki elektromagnetyczne, Elektroniczne breloki do kluczy 
będące pilotami zdalnego sterowania, 40 Dorabianie kluczy, 
Dorabianie zapasowych kluczy, Wykonywanie kopii kluczy, 
Grawerowanie, Grawerowanie pieczątek, Grawerowanie la-
serowe, Frezowanie, Drukowanie.

(210) 535899 (220) 2021 10 29
(731) BANASZEK MARCIN, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Dobroché

(531) 25.01.05, 07.01.09, 27.05.01
(510), (511) 31 Winorośle, Winogrona świeże, Świeże wino-
grona do produkcji wina, Produkty rolne (nieprzetworzone), 
32 Sok winogronowy, Napoje z soku winogronowego, bez-
alkoholowe, Napoje na bazie soku z winogron, Soki, Bezalko-
holowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Na-
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Wina bezal-
koholowe, Napoje owocowe, 33 Białe wino, Czerwone wino, 
Owocowe wino musujące, Wino, Wino czerwone, Grzane 
wino, Wino musujące, Wino owocowe, Winogronowe wino 
musujące, 44 Doradztwo w zakresie uprawy winorośli, Upra-
wa winogron do produkcji wina, Usługi w zakresie uprawy 
winorośli.

(210) 535909 (220) 2021 10 30
(731) TRIBUTIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tributis Group

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
41 Organizacja szkoleń.

(210) 535924 (220) 2021 11 01
(731) ADAMIAK-ZABŁOCKA MAŁGORZATA HERBOLATTI, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Herbolatti
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki ziołowe, su-
plementy ziołowe, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów 
medycznych, preparaty ziołowe, Paraleki - środki na bazie 
ziół o działaniu leczniczym, herbata z ziół do celów leczni-
czych, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, napoje 
ziołowe do użytku leczniczego, 35 Organizowanie i obsłu-
ga handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, 
zwłaszcza branży farmaceutycznej, zielarskiej, dietetycznej, 
kosmetycznej, Usługi w zakresie reklamy z zastosowaniem 
reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, sklepów 
detalicznych i sklepu internetowego w zakresie artykułów 
branży farmaceutycznej, dietetycznej, ziołowej i/lub spo-
żywczej, kosmetycznej, 41 Usługi w zakresie kształcenia, po-
kazów o tematyce zielarskiej, herbacianej, homeopatycznej, 
aromaterapeutycznej, Szkolenia, dokształcanie i doradztwo 
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zawodowe, Organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów 
korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konfe-
rencji, sympozjów, 44 Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, 
Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie żywienia 
i odżywiania, Porady w zakresie farmakologii, Usługi medycy-
ny alternatywnej, Usługi lecznicze paramedyczne.

(210) 535926 (220) 2021 10 28
(731) KUBIKOWSKI ROBERT RAFAŁ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻNI ALE RÓWNI Broda Tatuaż BEARD CLAN

(531) 02.09.23, 09.07.05, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw i po-
kazów handlowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, 36 Organizacja zbiórek, zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele do-
broczynne, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
41 Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych.

(210) 535928 (220) 2021 10 28
(731) KUBIKOWSKI ROBERT RAFAŁ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Brodersi
(510), (511) 35 Organizowanie i prowadzenie wystaw i po-
kazów handlowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów 
w celach reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, tar-
gów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i rekla-
mowych, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci 
komputerowej, 36 Organizacja zbiórek, Zbiórki funduszy 
na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 41 Orga-
nizowanie imprez, Organizowanie imprez, Organizowanie 
imprez kulturalnych, Organizowanie edukacyjnych, Rekre-
acyjnych, Rozrywkowych i imprez sportowych, zawodów 
i turniejów sportowych.

(210) 535954 (220) 2021 11 02
(731) MAWO TECHNOLOGY S. MANICKI M. WOJTASIK 

SPÓŁKA JAWNA, Zduńska Wola
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAWO TECHNOLOGY

(531) 15.07.01, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Obróbka metali.

(210) 535956 (220) 2021 11 02
(731) WINCZURA AGNIESZKA WINATRANS, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINATRANS

(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport, Logistyka transportu, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu, Trans-
port drogowy, Transport i dostawy towarów, Transport lą-
dowy, Transport samochodowy, Usługi transportowe, Usługi 
w zakresie transportu drogowego, Usługi w zakresie trans-
portu samochodami ciężarowymi.

(210) 535961 (220) 2021 11 02
(731) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, US
(540) (znak słowny)
(540) NEBILET
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 535962 (220) 2021 11 02
(731) DYKON - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DYKON

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Bielizna stołowa, Bielizna kuchenna, 
25 Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry, Bielizna, Odzież, 
40 Dekatyzowanie tkanin, Barwienie tkanin, Obróbka teksty-
liów, skóry i futer, Usługi krawieckie, Szycie (produkcja na za-
mówienie), Obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw 
sztucznych.

(210) 535965 (220) 2021 11 02
(731) KRAWCZYK SŁAWOMIR OBIADOMEK@WP.PL, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBIADOMEK smak domowej atmosfery

(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje dla tu-
rystów.
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(210) 535966 (220) 2021 11 02
(731) FMC Agricultural Solutions A/S, Harboøre, DK
(540) (znak słowny)
(540) MERIFLEX
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy.

(210) 535968 (220) 2021 11 02
(731) JUSZCZAK ADAM, Wolica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSZCZAK

(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Czyszczenie budynków 
od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czysz-
czenie okien, Dezynfekcja, Instalowanie i naprawa pieców, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Izolowanie 
budynków, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż 
drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Mon-
taż instalacji na placach budowy, Montaż rusztowań, Montaż 
wyposażenia kuchennego, Murarstwo, Mycie, Odśnieżanie, 
Rozbiórka budynków, Szlifowanie papierem ściernym, Tape-
towanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni 
drogowych, Usługi dekarskie, Usługi doradztwa budowlane-
go, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi porządko-
wania domów [sprzątanie], Uszczelnianie budynków, Wyna-
jem sprzętu budowlanego, Zamiatanie dróg.

(210) 535969 (220) 2021 11 02
(731) KOMORNICKA ILIA OLIO 

#WELOVEPIZZANAPOLETANA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) olio #welovepizzanapoletana

(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Pizza.

(210) 535974 (220) 2021 11 02
(731) TRAN VAN PHUONG, Mroków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G&T

(531) 03.07.11, 03.07.24, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.

(210) 535976 (220) 2021 11 02
(731) Chery Automobile Co., Ltd., Wuhu, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHERY

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Samochody, Mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, Pojazdy elektryczne, Opony do pojazdów, 
Motocykle, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, 
Autokary, Ciężarówki, Tramwaje, Samochody kempingowe, 
Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Koła do pojazdów 
lądowych, 37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
Mycie pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie 
i obsługa], Naprawa opon, Instalacja, konserwacja i napra-
wa maszyn, Regeneracja silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimaty-
zacyjnych.

(210) 535982 (220) 2021 11 03
(731) KOWIAKO JACEK, Braniewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTO GLAS KOWIAKO

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z szybami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szybami, 
37 Usługi wymiany szyb samochodowych.

(210) 535989 (220) 2021 11 03
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Face Boom Superstar
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

(210) 536054 (220) 2021 11 03
(731) KANCELARIA PRAWNA JARZYŃSKI & WSPÓLNICY 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&W KANCELARIA PRAWNA  

JARZYŃSKI & WSPÓLNICY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 24.17.25
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgod-
ności z przepisami, Badania prawne, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradz-
two prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie opro-
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gramowanie komputerowego [usługi prawne], Licencjo-
nowanie własności intelektualnej, Mediacje, Prawne admi-
nistrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], Usługi pomocy w sprawach spornych, Udzielanie 
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramo-
wania, Usługi adwokackie, Usługi alternatywnego rozwią-
zywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania 
prawnego, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelek-
tualnej, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Za-
rządzanie prawami autorskimi.

(210) 536065 (220) 2021 11 04
(731) BIURO INŻYNIERSKIE ATECHEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kędzierzyn-Koźle

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATECHEM

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 27.05.25
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Badania 
technologiczne, Doradztwo technologiczne, Usługi tech-
nologiczne, Usługi analizy technologicznej, Sporządzanie 
raportów technologicznych, Usługi projektowania technolo-
gicznego, Ekspertyzy w zakresie technologii, Usługi techno-
logiczne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie plano-
wania technologicznego, Doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, Prace inżynieryjne, Testy inżynieryjne, 
Pomiary inżynieryjne, Dostarczanie raportów inżynieryjnych, 
Badania projektów inżynieryjnych, Usługi zarządzania pro-
jektami inżynieryjnymi, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, 
Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, 
Usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, Osza-
cowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inży-
nierów, Projektowanie techniczne, Doradztwo projektowe, 
Projektowanie produktów, Projektowanie konstrukcji, Projek-
towanie prototypów, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Planowanie projektów technicznych, Sporządzanie 
raportów projektowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie produktów przemysło-
wych, Projektowanie systemów informatycznych, Projekto-
wanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie opro-
gramowania bazy danych, Opracowywanie procesów prze-
mysłowych, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, 
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.

(210) 536066 (220) 2021 11 04
(731) BIURO INŻYNIERSKIE ATECHEM SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kędzierzyn-Koźle

(540) (znak słowny)
(540) ATECHEM
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Badania 
technologiczne, Doradztwo technologiczne, Usługi tech-
nologiczne, Usługi analizy technologicznej, Sporządzanie 
raportów technologicznych, Usługi projektowania technolo-

gicznego, Ekspertyzy w zakresie technologii, Usługi techno-
logiczne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie plano-
wania technologicznego, Doradztwo w zakresie projektów 
technologicznych, Prace inżynieryjne, Testy inżynieryjne, 
Pomiary inżynieryjne, Dostarczanie raportów inżynieryjnych, 
Badania projektów inżynieryjnych, Usługi zarządzania pro-
jektami inżynieryjnymi, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, 
Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, 
Usługi doradcze w zakresie inżynierii przemysłowej, Osza-
cowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inży-
nierów, Projektowanie techniczne, Doradztwo projektowe, 
Projektowanie produktów, Projektowanie konstrukcji, Projek-
towanie prototypów, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Planowanie projektów technicznych, Sporządzanie 
raportów projektowych, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie produktów przemysło-
wych, Projektowanie systemów informatycznych, Projekto-
wanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie opro-
gramowania bazy danych, Opracowywanie procesów prze-
mysłowych, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, 
Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi 
w zakresie przemysłowego projektowania technicznego.

(210) 536081 (220) 2021 11 03
(731) MILLER GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mniam

(531) 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towa-
rów: lody, gofry, rurki, rurki z bitą śmietaną, ciasteczka francu-
skie, produkty spożywcze, syropy, konfitury, dżemy, powidła, 
kawy, napoje, 43 Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 536092 (220) 2021 11 05
(731) WRÓBLEWSKI ARTUR, Sieniczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVION fleurs de Paris

(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 26.11.02
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Prepa-
raty do pielęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toale-
towe, Dezodoranty.

(210) 536093 (220) 2021 11 05
(731) SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IN PLACE INSTALATORÓW 5

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.21
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządze-
nia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, opro-
gramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, apli-
kacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, 
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na oku-
lary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biuro-
we, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły 
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, 
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysun-
kowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, dru-
kowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki 
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, ga-
zety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, ko-
kardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papier-
nicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier 
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, pa-
pier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, pod-
stawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 

ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do bute-
lek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, cho-
rągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki 
do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele 
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako 
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z kata-
logu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, 
Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo orga-
nizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownic-
twa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, 
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja 
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonaw-
czymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi 
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, 
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Bu-
dowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane 
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
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wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Plano-
wanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osie-
dli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie 
i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie architektury kra-
jobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo krajobra-
zowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo 
w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 536096 (220) 2021 11 05
(731) MARVIPOL RAABEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY ZIELONY NATOLIN

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.07
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urzą-
dzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomia-
rowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, 
oprogramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie 
komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, 
aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry kompute-
rowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui 
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako arty-
kuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, 
artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny infor-
macyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, 
bloki rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regene-
rowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tek-
stylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze 

jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające 
z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania 
inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły pi-
śmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały 
do rysowania, materiały drukowane, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z kata-
logu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały 
piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako ar-
tykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury lub pa-
pieru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergami-
nowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier 
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły 
piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako 
książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe 
lub papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły 
biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na do-
kumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru 
lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, teczki na doku-
menty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki 
do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiado-
mienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje druko-
wane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, 
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, 
etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, arty-
kuły papiernicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw 
sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, 
otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i cera-
miczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod ku-
fle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry 
i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeska-
lowane, pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie ko-
respondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, 
Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii publicz-
nej, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi 
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów 
i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami 
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, 
użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów 
i wystaw handlowych reklamowych w zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowa-
nie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościa-
mi, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, 
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja 
o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakre-
sie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednic-
twa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami 
osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub 
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dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościa-
mi, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania 
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości ce-
lem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi 
wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, 
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi 
w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nie-
ruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlo-
wymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, 
Informacja o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie 
w zakresie budownictwa, w tym usługi związane z pracami 
wykonawczymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, 
Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budyn-
ków, Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, 
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólno-
budowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi zwią-
zane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane z wy-
konywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Insta-
lowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych 
schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, 
ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyj-
nych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego 
i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo budow-
lane, Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmo-
wania garaży i miejsc parkingowych, Informacja o powyż-
szych usługach, 42 Usługi deweloperskie w zakresie projek-
towania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego 
i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, 
Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, pla-
nowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geo-
logiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwy-
konawcze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Ba-
dania techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, 
Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 
44 Pielęgnowanie i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie 
architektury krajobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrod-
nictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobra-
zu, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgna-
cja ogrodów, Informacja o powyższych usługach.

(210) 536097 (220) 2021 11 05
(731) SZYDŁOWSKA HALINA KRAWIECTWO 

I BIELIŹNIARSTWO, Kazimierz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKEE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.03.05, 26.03.18, 26.11.01
(510), (511) 18 Paski (inne niż odzież), Torby szkolne, Ple-
caki, Torby, Torebki, Workoplecaki, Torby biodrowe (nerki), 
24 Bielizna pościelowa i koce, 25 Odzież, Sukienki, Bluzki, 

Bluzy, Koszule, Podkoszulki, Spodnie, Spódnice, Żakiety, 
Kurtki, Płaszcze, Odzież sportowa, Odzież dziecięca, Nakry-
cia głowy, Czapki, Chusty, Apaszki, Kominy, Szaliki, Opaski 
do włosów, Maski ochronne (odzież), Paski do sukienek 
(odzież), Bielizna damska, Obuwie, 35 Usługi konsultingo-
we, 40 Usługi krawieckie.

(210) 536098 (220) 2021 11 05
(731) MARVIPOL NAD POTOKIEM SPÓŁKA 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.01.16, 26.01.15
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, 
Prospekty, Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i niepe-
riodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, bu-
dowlana, konstrukcyjna i instalacyjna na nośnikach papiero-
wych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich następujących towarów: artykuły spożywcze, 
gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne nośniki da-
nych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, 
transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządze-
nia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, opro-
gramowanie komputerowe, nagrane oprogramowanie kom-
puterowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, apli-
kacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe, 
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na oku-
lary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby 
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biuro-
we, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły 
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, 
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysun-
kowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, dru-
kowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki 
jako statuetki z papieru mâché, formularze jako blankiety, ga-
zety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki 
z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, ko-
kardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty 
na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, ma-
teriały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać 
i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując 
zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi 
elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków 
telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich na-
stępujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne, 
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papier-
nicze, opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier 
do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier 
przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, pa-
pier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, 
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, pod-
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stawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papiero-
we, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, 
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, 
szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kar-
tonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów papierni-
czych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako 
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania 
jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artyku-
ły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane, czasopisma, 
magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, foldery, 
ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papiero-
we, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, 
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkolenio-
we i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, kubki, szklanki, kufle, termosy, otwieracze do bute-
lek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, cho-
rągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa, zakładki 
do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele 
do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako 
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z kata-
logu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, 
używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, 
Badania i analizy rynku i opinii publicznej, Doradztwo orga-
nizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami 
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie 
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością go-
spodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownic-
twa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczo-
nymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, 
Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw han-
dlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynaj-
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Zarzą-
dzanie miejscami wystawowymi, Informacja o powyższych 
usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji 
i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach 
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni 
użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 
wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nie-
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, 
zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, 
powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich po-
zyskania dla budownictwa mieszkalnego, Usługi wynajmu, 
kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, 
Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi w zakresie do-
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościa-
mi, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprze-
daży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja 
o powyższych usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie 
budownictwa, w tym usługi związane z pracami wykonaw-
czymi obiektów budowlanych, Nadzór budowlany, Usługi 
remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, 
Konserwacja obiektów budowlano - mieszkaniowych, Bu-

dowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogól-
nobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi 
związane z rozbiórką i burzeniem obiektów, Usługi związane 
z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno - inży-
nierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków 
i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnaliza-
cyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych insta-
lacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji 
wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzę-
tu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, 
Doradztwo budowlane, Informacja o powyższych usługach, 
39 Usługi wynajmowania garaży i miejsc parkingowych, In-
formacja o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie 
w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i technologicznego, Projektowanie kon-
strukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii 
i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w za-
kresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, 
ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartogra-
ficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, 
Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne, Doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Plano-
wanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osie-
dli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie 
i utrzymanie trawników, Usługi w zakresie architektury kra-
jobrazu, Projektowanie krajobrazów, Ogrodnictwo krajobra-
zowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo 
w zakresie projektowania krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, 
Informacja o powyższych usługach.

(210) 536107 (220) 2021 11 05
(731) ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Team

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie 
słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Ba-
terie słoneczne do użytku domowego, Elektrolizery, Falow-
niki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, 
Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa sło-
neczne z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne, Ogniwa 
galwaniczne, Ogniwa i baterie suche, Panele słoneczne, Pa-
nele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Przeno-
śne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promienio-
wania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia foto-
woltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do gromadzenia energii elektrycznej, Stacje ładowania 
samochodów elektrycznych, Stacje ładowania samochodów 
elektrycznych i hybryd plug in, Ładowarki do samochodu 
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elektrycznego, 11 Kolektory słoneczne z rurowym systemem 
odprowadzania ciepła [wymienniki ciepła], Kolektory sło-
neczne do celów grzewczych, Kolektory energii słonecznej 
do ogrzewania, Urządzenia oświetleniowe z ogniwami sło-
necznymi, Termiczne kolektory słoneczne, 35 Administrowa-
nie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi pośred-
nictwa w zawieraniu umów, 37 Instalacje i montaż odnawial-
nych źródeł energii w tym systemów paneli fotowoltaicz-
nych, 42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, 
audyty techniczne, opracowanie systemów do zarządzania 
energią, projektowanie systemów fotowoltaicznych.

(210) 536122 (220) 2021 11 05
(731) SPARK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Equanna
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty i artykuły dentystyczne.

(210) 536150 (220) 2021 11 07
(731) REVISIT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOME REVYOU SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chill Inn

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, 
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających za-
stosowanie w budownictwie do budowy domów jak rów-
nież gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hur-
towni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie ko-
respondencyjne lub używając środków telekomunikacji, 
Usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w skle-
pach, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Prezentacja firm 
oraz ich towarów i usług w internecie, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Agencje eksportowe i impor-
towe, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji im-
portowo-eksportowych, Doradztwo i konsultacje bizneso-
we w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w za-
kresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchi-
singu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach 
franchisingu, Usługi doradcze w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, 36 Agencje nieruchomości, Administrowanie 
nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu nieru-

chomościami, Wycena nieruchomości, Wynajem mieszkań, 
Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, 
Inwestycje kapitałowe, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomością, Usługi w zakresie: organizowania fi-
nansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć in-
westycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa-
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Usługi finan-
sowe, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Fi-
nansowanie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, 
Wynajem nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Za-
rządzanie nieruchomościami, Usługi kredytowania nierucho-
mości, Usługi nabywania nieruchomości, Ubezpieczenie wy-
posażenia nieruchomości, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątko-
we [nieruchomości], Ubezpieczenia majątkowe [nierucho-
mości], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wyceny fi-
nansowe nieruchomości, Wycena nieruchomości [finanso-
wa], Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wyceny nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządza-
nie inwestycjami w nieruchomości, Organizowanie ograni-
czonej własności nieruchomości, Ubezpieczenie dla właści-
cieli nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nierucho-
mości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wy-
ceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, Dostarcza-
nie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieru-
chomości, Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Inwe-
stowanie kapitału w nieruchomości, Usługi ubezpieczenio-
we dotyczące nieruchomości, Organizowanie dzierżawy 
[tylko nieruchomości], Wynajmowanie pomieszczeń biuro-
wych [nieruchomości], Pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, Usługi w zakresie nie-
ruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomo-
ściami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finan-
sowe w zakresie nieruchomości, Wycena finansowa [ubez-
pieczenia, bankowość, nieruchomości], Doradztwo dotyczą-
ce inwestowania w nieruchomości, Usługi badawcze doty-
czące nabywania nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla 
roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi doradcze dotyczące 
wyceny nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nie-
ruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wyna-
jem, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkanio-
wych, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Planowanie 
finansów w zakresie nieruchomości, Usługi inwestowania 
w nieruchomości komercyjne, Usługi powiernicze w zakresie 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nie-
ruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Administrowanie 
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi 
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w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządza-
nia majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania inwe-
stycjami w zakresie nieruchomości, Odbieranie długów z ty-
tułu wynajmu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finanso-
wego w zakresie nieruchomości, Zabezpieczanie środków 
finansowych na zakup nieruchomości, Usługi w zakresie wy-
szukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji 
w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odna-
wiania dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w zakre-
sie zakupu nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania 
w nieruchomości, Wycena finansowa majątku osobistego 
i nieruchomości, Nabywanie nieruchomości na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieru-
chomości, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, 
Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomo-
ści, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, 
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nierucho-
mości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieru-
chomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesha-
ringu, Usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nierucho-
mości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości 
i budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie 
dzierżawy ziemi, Doradztwo finansowe związane z inwesto-
waniem w nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomiesz-
czeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków 
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakre-
sie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie kompleksów budynków, Wybór i nabywa-
nie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Wyceny finansowe nieruchomości posiada-
nych z tytułu własności nieograniczonej, Usługi agencji nie-
ruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie 
przedsiębiorstw, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieru-
chomości za prowizję, Usługi w zakresie porozumień doty-
czących nieruchomości [usługi finansowe], Udzielanie infor-
macji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomo-
ści, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi wykazów nierucho-
mości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Opracowywanie kosztorysów do celów 
wyceny kosztów, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem 
mieszkań, studio i pokoi, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Usługi 
w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w majątek nieruchomy, Wyceny i analizy finansowe, 
Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach in-
westycji finansowych, Pośrednictwo w usługach finanso-
wych, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynaj-
mu budynków, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem budyn-
ków, Wynajem lokali na cele biurowe, Finansowe usługi do-

radcze i dotyczące zarządzania, Doradztwo finansowe i usłu-
gi konsultingu finansowego, Usługi doradztwa finansowego 
na rzecz osób fizycznych, Usługi doradztwa finansowego 
na rzecz przedsiębiorstw, Usługi planowania finansowego 
związane z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób 
trzecich, Pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nie-
ruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, 
Usługi w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego 
w zakresie budownictwa, 43 Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Udostępnianie miejsc noclegowych w hote-
lach, Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwa-
terowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystyczne-
go związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych 
[zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wy-
najem zakwaterowanie tymczasowego w domach i miesz-
kaniach wakacyjnych, Zapewnianie zaplecza mieszkalnego 
w ramach opieki społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], 
Usługi hotelowe.

(210) 536151 (220) 2021 11 07
(731) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blink bl;nk NAJWYRAŹNIEJ STYLOWO

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary korekcyj-
ne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne, Etui 
na okulary, Okulary dla dzieci, Soczewki optyczne, Soczewki 
antyrefleksyjne, Soczewki okularowe, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Soczewki z tworzywa sztucznego, Okulary polary-
zacyjne, Okulary do czytania, Osłony do okularów, Uchwyty 
do okularów, Oprawki do okularów, Części do okularów, Oku-
lary do uprawiania sportu, Soczewki do okularów słonecz-
nych, Oprawki do okularów słonecznych, Szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, Szkła okularowe pokryte po-
włoką antyrefleksyjną, Oprawki okularów wykonane z two-
rzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia 
metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wyko-
nane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do oku-
larów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzy-
wem sztucznym, Oprawki do okularów wykonane z metalu, 
Oprawki okularowe [puste], Etui na okulary słoneczne, Szkło 
optyczne, 35 Zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: artykuły optyczne, okula-
ry, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary dla dzieci, soczewki 
optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, 
soczewki korekcyjne [optyka], soczewki z tworzywa sztucz-
nego, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, osłony 
do okularów, uchwyty do okularów, oprawki do okularów, 
części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki 
do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularo-
we pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wy-
konane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane 
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do oku-
larów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, opraw-



Nr  ZT50/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

ki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego 
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane 
z metalu, oprawki okularowe [puste], etui na okulary słonecz-
ne, szkło optyczne, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi 
szlifierstwa optycznego, Szlifowanie soczewek optycznych, 
Powlekanie soczewek optycznych, Obróbka komponentów 
optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, Nakła-
danie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, 
Obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Ob-
róbka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, 
Przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indy-
widualnych wymagań, 44 Usługi optyczne, Usługi badania 
wzroku - zakłady optyczne, Obrazowanie optyczne do użyt-
ku w diagnostyce medycznej, Badania optyczne, Dopaso-
wywanie soczewek optycznych, Usługi okulistyczne, Usługi 
optometryczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywa-
nie soczewek kontaktowych, Usługi informacyjne dotyczące 
soczewek kontaktowych, Optometria.

(210) 536152 (220) 2021 11 07
(731) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blink bl;nk

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary korekcyj-
ne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne, Etui 
na okulary, Okulary dla dzieci, Soczewki optyczne, Soczewki 
antyrefleksyjne, Soczewki okularowe, Soczewki korekcyjne 
- optyka, Soczewki z tworzywa sztucznego, Okulary polary-
zacyjne, Okulary do czytania, Osłony do okularów, Uchwyty 
do okularów, Oprawki do okularów, Części do okularów, Oku-
lary do uprawiania sportu, Soczewki do okularów słonecz-
nych, Oprawki do okularów słonecznych, Szkła przeciwsło-
neczne nakładane na okulary, Szkła okularowe pokryte po-
włoką antyrefleksyjną, Oprawki okularów wykonane z two-
rzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia 
metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wyko-
nane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do oku-
larów wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzy-
wem sztucznym, Oprawki do okularów wykonane z metalu, 
Oprawki okularowe [puste], Etui na okulary słoneczne, Szkło 
optyczne, 35 Zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem In-
ternetu następujących towarów: artykuły optyczne, okula-
ry, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary dla dzieci, soczewki 
optyczne, soczewki antyrefleksyjne, soczewki okularowe, 
soczewki korekcyjne - optyka, soczewki z tworzywa sztucz-
nego, okulary polaryzacyjne, okulary do czytania, osłony 
do okularów, uchwyty do okularów, oprawki do okularów, 
części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki 
do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych, 
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularo-
we pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wy-
konane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane 
z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do oku-
larów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, opraw-
ki do okularów wykonane z metalu lub metalu łączonego 
z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane 
z metalu, puste oprawki okularowe, etui na okulary słonecz-
ne, szkło optyczne, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi 
szlifierstwa optycznego, Szlifowanie soczewek optycznych, 

Powlekanie soczewek optycznych, Obróbka komponentów 
optycznych w celu zmiany właściwości optycznych, Nakła-
danie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, 
Obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Ob-
róbka soczewek w celu zmiany właściwości optycznych, 
Przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indy-
widualnych wymagań, 44 Usługi optyczne, Usługi badania 
wzroku - zakłady optyczne, Obrazowanie optyczne do użyt-
ku w diagnostyce medycznej, Badania optyczne, Dopaso-
wywanie soczewek optycznych, Usługi okulistyczne, Usługi 
optometryczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywa-
nie soczewek kontaktowych, Usługi informacyjne dotyczące 
soczewek kontaktowych, Optometria.

(210) 536156 (220) 2021 11 07
(731) PUSZKAR-URBAŃSKA MONIKA P.P.H.U TECHNIX, 

Szczury
(540) (znak słowny)
(540) Technix
(510), (511) 9 Kontrolery i regulatory, Regulatory ciepła, Ste-
rowniki elektroniczne, Bezprzewodowe sterowniki do zdal-
nego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu 
innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicz-
nych i mechanicznych, Bufory elektryczne, Programatory 
centralnego ogrzewania, Urządzenia monitorujące tem-
peraturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Elektryczne siłowniki liniowe, Siłowniki do zaworów [regu-
latory elektryczne], 11 Instalacje centralnego ogrzewania, 
Urządzenia centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, 
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do central-
nego ogrzewania, Kotły jako części instalacji centralnego 
ogrzewania, Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania 
energii, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatu-
ry do grzejników centralnego ogrzewania, Zawory kulowe, 
Kontrolery temperatury (zawory) do grzejników central-
nego ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, 
Grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, Ogrzewanie 
podłogowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, In-
stalacje ogrzewania podłogowego, Wentylatory [części in-
stalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory elektryczne, Wenty-
latory elektryczne będące elementami domowych instalacji 
wentylacyjnych, Reagujące na zmiany temperatury sterow-
niki do automatycznych zaworów [części instalacji grzew-
czych], Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej 
obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Sterowniki 
termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzej-
ników centralnego ogrzewania, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Zawory termostatyczne [części in-
stalacji grzewczych], Wężownice będące częściami insta-
lacji grzewczych, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] 
będące częściami instalacji grzewczych, Palniki do instalacji 
grzewczych, Zbiorniki chłodzące do pieców, Elektrycznie 
podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, Elementy grzejne, 
Bojlery elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, 
Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzej-
ników centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprzedaży hur-
towej, detalicznej i poprzez Internet następujących towa-
rów: kontrolery i regulatory, regulatory ciepła, sterowniki 
elektroniczne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego 
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych 
i mechanicznych, bufory elektryczne, programatory cen-
tralnego ogrzewania, urządzenia monitorujące tempe-
raturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
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elektryczne siłowniki liniowe, siłowniki do zaworów [re-
gulatory elektryczne], instalacje centralnego ogrzewania, 
urządzenia centralnego ogrzewania, instalacje grzewcze, 
kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do central-
nego ogrzewania, kotły jako części instalacji centralnego 
ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania 
energii, automatyczne urządzenia do regulacji temperatu-
ry do grzejników centralnego ogrzewania, zawory kulowe, 
kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralne-
go ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzej-
niki do instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie pod-
łogowe, urządzenia do ogrzewania podłogowego, instala-
cje ogrzewania podłogowego, wentylatory [części instalacji 
klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne, wentylatory 
elektryczne będące elementami domowych instalacji 
wentylacyjnych, reagujące na zmiany temperatury sterow-
niki do automatycznych zaworów [części instalacji grzew-
czych], sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej 
obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], sterowniki 
termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzej-
ników centralnego ogrzewania, automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, zawory termostatyczne [części in-
stalacji grzewczych], wężownice będące częściami insta-
lacji grzewczych, urządzenia do regulacji ciepła [zawory] 
będące częściami instalacji grzewczych, palniki do instala-
cji grzewczych, zbiorniki chłodzące do pieców, elektrycznie 
podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, elementy grzejne, 
bojlery elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, 
czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejni-
ków centralnego ogrzewania.

(210) 536157 (220) 2021 11 07
(731) PUSZKAR-URBAŃSKA MONIKA P.P.H.U TECHNIX, 

Szczury
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIX

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.13, 01.15.05
(510), (511) 9 Kontrolery i regulatory, Regulatory ciepła, Ste-
rowniki elektroniczne, Bezprzewodowe sterowniki do zdal-
nego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu 
innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicz-
nych i mechanicznych, Bufory elektryczne, Programatory 
centralnego ogrzewania, Urządzenia monitorujące tem-
peraturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Elektryczne siłowniki liniowe, Siłowniki do zaworów [regu-
latory elektryczne], 11 Instalacje centralnego ogrzewania, 
Urządzenia centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, 
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do central-
nego ogrzewania, Kotły jako części instalacji centralnego 
ogrzewania, Naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego 
ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwarzania 
energii, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatu-
ry do grzejników centralnego ogrzewania, Zawory kulowe, 
Kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego 
ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki 
do instalacji centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podło-
gowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Wentylatory [części instalacji 
klimatyzacyjnych], Wentylatory elektryczne, Wentylatory 
elektryczne będące elementami domowych instalacji wen-

tylacyjnych, Reagujące na zmiany temperatury sterowniki 
do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], 
Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsłu-
gi zaworów [części instalacji grzewczych], Sterowniki ter-
miczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzej-
ników centralnego ogrzewania, Automatyczne instalacje 
do transportu popiołu, Zawory termostatyczne [części in-
stalacji grzewczych], Wężownice będące częściami instalacji 
grzewczych, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące 
częściami instalacji grzewczych, Palniki do instalacji grzew-
czych, Zbiorniki chłodzące do pieców, Elektrycznie podgrze-
wane zbiorniki na gorącą wodę, Elementy grzejne, Bojlery 
elektryczne do systemów centralnego ogrzewania, Czujniki 
temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników cen-
tralnego ogrzewania], 35 Usługi sprzedaży hurtowej, deta-
licznej i poprzez Internet następujących towarów: kontrole-
ry i regulatory, regulatory ciepła, sterowniki elektroniczne, 
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania 
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub sys-
temów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, 
bufory elektryczne, programatory centralnego ogrzewania, 
urządzenia monitorujące temperaturę [zawory] do grzejni-
ków centralnego ogrzewania, elektryczne siłowniki liniowe, 
siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne], instalacje 
centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrzewa-
nia, instalacje grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, 
kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły jako czę-
ści instalacji centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze 
do instalacji centralnego ogrzewania, pompy ciepła, pompy 
ciepła do przetwarzania energii, automatyczne urządzenia 
do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrze-
wania, zawory kulowe, kontrolery temperatury (zawory) 
do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do cen-
tralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego 
ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, urządzenia do ogrze-
wania podłogowego, instalacje ogrzewania podłogowego, 
wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], wentylatory 
elektryczne, wentylatory elektryczne będące elementami 
domowych instalacji wentylacyjnych, reagujące na zmia-
ny temperatury sterowniki do automatycznych zaworów 
[części instalacji grzewczych], sterowniki elektromagne-
tyczne do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji 
grzewczych], sterowniki termiczne [zawory] do grzejników 
centralnego ogrzewania, regulatory temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
automatyczne instalacje do transportu popiołu, zawory 
termostatyczne [części instalacji grzewczych], wężownice 
będące częściami instalacji grzewczych, urządzenia do re-
gulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzew-
czych, palniki do instalacji grzewczych, zbiorniki chłodzące 
do pieców, elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorącą 
wodę, elementy grzejne, bojlery elektryczne do systemów 
centralnego ogrzewania, czujniki temperatury [zawory ter-
mostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania.

(210) 536158 (220) 2021 11 08
(731) RATAJCZAK JAKUB FIRMA XAO, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) MODINI
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyj-
na, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież do spania, 
Odzież dżinsowa, Odzież wierzchnia, Garnitury, Smokingi, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, Bokserki, Bokserki damskie - bielizna, Slipy męskie, figi 
damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustonosze, Staniki 
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sportowe, Swetry, Golfy - odzież, Polary, Półgolfy, Narzutki 
na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty - odzież, Szale, 
Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body - odzież, 
Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpielów-
ki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, 
Sukienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, Krawaty, Musz-
ki, Szelki, Fulary, Paski - odzież, Poszetki, Apaszki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następu-
jących towarów: odzież, odzież codzienna, odzież rekreacyj-
na, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, garnitury, smokingi, 
bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, bokserki, bokserki damskie - bielizna, slipy męskie, figi 
damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki 
sportowe, swetry, golfy - odzież, polary, półgolfy, narzutki 
na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dreso-
we, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty - odzież, szale, 
rękawiczki, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, body - odzież, 
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki 
damskie, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, muszki, szelki, fu-
lary, paski - odzież, poszetki, apaszki.

(210) 536159 (220) 2021 11 08
(731) RATAJCZAK JAKUB FIRMA XAO, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODiNi PRESTIGE

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyj-
na, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież do spania, 
Odzież dżinsowa, Odzież wierzchnia, Garnitury, Smokingi, 
Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla męż-
czyzn, Bokserki, Bokserki damskie - bielizna, Slipy męskie, 
figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini, Biustonosze, Sta-
niki sportowe, Swetry, Golfy - odzież, Polary, Półgolfy, Na-
rzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy 
dresowe, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty - odzież, 
Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body - 
odzież-, Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpie-
lówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki, Legginsy, Spodnie, Skarpetki, 
Sukienki damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, Krawaty, Muszki, 
Szelki, Fulary, Paski - odzież, Poszetki, Apaszki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następu-
jących towarów: odzież, odzież codzienna, odzież rekreacyj-
na, odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, 
odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, garnitury, smokingi, 
bezrękawniki, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna dla męż-
czyzn, bokserki, bokserki damskie - bielizna, slipy męskie, figi 
damskie, majtki, bielizna nocna, bikini, biustonosze, staniki 
sportowe, swetry, golfy - odzież, polary, półgolfy, narzutki 
na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dreso-
we, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty - odzież, szale, 
rękawiczki, bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, body - odzież, 
kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, ko-
szule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki 
damskie, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, muszki, szelki, fu-
lary, paski - odzież, poszetki, apaszki.

(210) 536175 (220) 2021 11 08
(731) WARZYBOK TOMASZ MED-WAR, Wągrowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK FRONT

(531) 24.13.09, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne.

(210) 536186 (220) 2021 11 08
(731) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe programy użytkowe do zarzą-
dzania plikami, Komputerowe programy operacyjne, Opro-
gramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie 
komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, 
Programy do magazynowania danych, Programy do prze-
twarzania danych, Programy do przetwarzania danych za-
pisane na nośnikach danych do odczytu maszynowego, 
Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy 
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów 
wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy 
komputerowe, Programy komputerowe do celów edukacji, 
Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku 
i wideo, Programy komputerowe do korzystania z Internetu 
i sieci www, Programy komputerowe do pobrania, Programy 
komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy kompu-
terowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe 
do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci kompute-
rowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy kompu-
terowe do projektowania interfejsów użytkownika, Progra-
my komputerowe do użycia w telekomunikacji, Programy 
komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy 
komputerowe do użytku w obrocie akcjami i obligacjami, 
Programy komputerowe do zarządzania projektami, Progra-
my komputerowe do zarządzania sieciami, Programy kom-
puterowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub sie-
ciami komputerowymi, Programy komputerowe dotyczące 
spraw finansowych, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do pobrania], Programy komputerowe przechowywa-
ne w formie cyfrowej, Programy komputerowe stosowane 
do elektronicznych systemów kasowych, Programy kompu-
terowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie 
baz danych on-line, Programy komputerowe umożliwiające 
dostęp i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe 
w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarzą-
dzaniu bazami danych, Programy na smartfony, Użytkowe 
programy komputerowe do pobrania, Aplikacje do łączności 
maszyna-maszyna [M2M], Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Aplikacje do pobrania, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania 
do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do przepły-
wu pracy, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne 
aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edu-
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kacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramo-
wanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne apli-
kacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobie-
ralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, 
Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarzą-
dzania informacjami, 35 Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami 
przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności gospo-
darczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
usługi podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatko-
wy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie 
księgowości, audyt księgowy, usługi biegłych rewidentów, 
przetwarzanie danych, komputerowe przetwarzanie danych, 
zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane 
z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w pli-
kach komputerowych dla osób trzecich, informacja o po-
wyższych usługach, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie do-
tyczy księgowości], Usługi związane z podatkami [nie księ-
gowość], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Konsultacje podatkowe [nie do-
tyczy prowadzenia rachunków], 45 Programy komputerowe 
(licencjonowanie -) [usługi prawne].

(210) 536189 (220) 2021 11 08
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.22, 05.05.20, 05.05.21, 26.04.01, 
26.04.15, 29.01.15

(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Analiza danych biznesowych, Analiza danych 
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza informa-
cji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen do-
tyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
położenia, stanu firmy, Analiza rynku, Analiza systemów 
zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza trendów 
biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Analiza 
zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Ana-
lizy badań rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy 
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Analizy 
funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, Analizy kosztów 
i korzyści, Analizy prognoz ekonomicznych do celów dzia-
łalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, 
Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, Badania ekonomiczne do ce-
lów działalności gospodarczej, Badania działalności gospo-
darczej i badania rynkowe, Badania projektów dotyczących 
działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, 

Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, 
Badanie działalności gospodarczej i rynku, Dostarczanie da-
nych dotyczących działalności gospodarczej, Ekonomiczne 
prognozy, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsię-
biorstw, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, In-
formacja handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, 
Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Planowanie doty-
czące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie 
wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przed-
siębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Plano-
wanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowa-
nie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Rachunkowość, księgowość i au-
dyt, Strategiczna analiza biznesowa, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów, wystaw, 
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 
41 Edukacja, Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
sympozjów, kongresów, zawodów, koncertów, konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, warsztatów, szkoleń, we-
binariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych, imprez 
rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz zjazdów, Organi-
zowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie im-
prez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach roz-
rywkowych, kulturalnych edukacyjnych lub szkoleniowych, 
Publikacja broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
online - nie do pobrania, Publikacja materiałów dostęp-
nych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci 
nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycz-
nych nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, 
Skomputeryzowane szkolenia, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, Udostępnianie z globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą 
być przeglądane.

(210) 536194 (220) 2021 11 08
(731) BARANOWSKA ANNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) med-jobsHR

(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji per-
sonelu.
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(210) 536205 (220) 2021 11 08
(731) TRI4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRI4U

(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiają-
ce planowanie, monitorowanie, raportowanie oraz perso-
nalizację treningów, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne 
umożliwiające planowanie, monitorowanie, raportowanie 
oraz personalizację treningów, Oprogramowanie, Opro-
gramowanie umożliwiające planowanie, monitorowanie, 
raportowanie oraz personalizację treningów, 42 Platforma 
jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmują-
ca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści 
audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako 
usługa [PaaS] umożliwiająca planowanie, monitorowanie, 
raportowanie oraz personalizację treningów, Tworzenie plat-
form internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające plano-
wanie, monitorowanie, raportowanie oraz personalizację 
treningów, Pisanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, 
Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.

(210) 536207 (220) 2021 11 08
(731) ROBOTICS AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robotics Avenue WHERE SCIENCE MEETS INDUSTRY

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Roboty spawalnicze, Ma-
nipulatory - ramiona robotyczne do celów przemysłowych.

(210) 536209 (220) 2021 11 08
(731) INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INT INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII

(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Kamery termowizyjne, Kamery na podczer-
wień, Lornetki, Celowniki, Lunety noktowizyjne, Lunety ter-
mowizyjne, Noktowizory do obserwacji, Iluminatory pod-
czerwieni do noktowizorów, Nakładki do noktowizorów, 
Celowniki termowizyjne, Lokalizatory GPS, Lasery.

(210) 536214 (220) 2021 11 08
(731) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Twój Doradca Internetowy
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, 
telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, 
Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z na-
granym dźwiękiem, obrazem, grafiką, tekstami, Komputery 
i sprzęt przetwarzający dane, Programy do maszyn cyfro-
wych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie dla kom-
puterów, 16 Papier, Arkusze papieru, Taśmy papierowe, Bloki 
papierowe, Pudła, Pojemniki i obrusy papierowe, Teczki, 
Worki, Szyldy papierowe, Maty papierowe, Kokardy papiero-
we, Plakaty z papieru, Klamry do papieru, Rolki papieru to-
aletowego, Papier na czasopisma, Papier do etykietowania, 
Papier do zawijania, Papier filtracyjny, Papierowe materiały 
biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyroby artystycz-
ne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki, 
Poradniki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, 
Kalendarze, Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do kore-
spondencji, 35 Reklama, Usługi reklamowe, Usługi public 
relations, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie 
i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie 
w dziedzinie reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Wynajem 
przestrzeni reklamowej, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie 
badania rynku, badania opinii publicznej, Organizowanie 
giełd i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz 
imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zasto-
sowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i interne-
towej oraz z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycz-
nych i optycznych nośników informacji, Promocja sprzedaży, 
Usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne 
dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych, tworzenie 
i kompilacja komputerowych baz danych, udostępnienie 
i zarządzanie bazami danych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Informacja o powyższych usługach, 38 Agencje 
informacyjne, Usługi agencji informacyjnych i agencji praso-
wych, Rozpowszechnianie programów i audycji radiowych, 
Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy po-
mocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie 
informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach 
video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informa-
cji, z zastosowaniem urządzeń mobilnych do nadawania  
i/lub odbioru informacji, Udostępnianie internetowego forum 
dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, 
Telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Informacja o powyższych usłu-
gach, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, 
kongresów i sympozjów, wystaw i targów w celach kultural-
nych i edukacyjnych, Wydawanie publikacji multimedialnych 
i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, 
magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blo-
gów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji 
on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż reklamo-
we, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowa-
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dzenia imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
rozrywkowych, tanecznych, kulturalnych, Organizowanie 
zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach, 
42 Badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz ich projek-
towanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysło-
wa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz 
danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych 
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line 
polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Two-
rzenie programów komputerowych, Usługi komputerowe 
w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, Odpłatne 
udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz danych, 
Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron i witryn 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywa-
nie serwisów internetowych i multimedialnych, Administro-
wanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie tworze-
nia prezentacji internetowych i multimedialnych, Informa-
cja o powyższych usługach.

(210) 536216 (220) 2021 11 08
(731) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA PORCJA By ŁOWICZ

(531) 05.07.21, 05.07.23, 05.03.13, 05.03.14, 02.09.14, 02.09.15, 
27.05.01, 29.01.12

(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 gar-
nirowana, 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 głów-
ny 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, Kompo-
zycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owo-
ców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie wa-
rzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidoro-
we - 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 orze-
chowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporzą-
dzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki 
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 liofili-
zowane, 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, Składniki do sporządzania zup, Żelatyna, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa mrożone, Mrożo-
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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 
jako substytut mięsa, Bezmleczne substytuty mleka, Roślin-
ne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany, Mleko 
sojowe - substytut mleka, Mleko ryżowe - substytut mleka, 
Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana - substytuty 
produktów mlecznych, Napoje na bazie owsa - substytuty 
mleka, 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 jako niemedyczne wyroby cukiernicze, Dropsy owoco-
we - słodycze, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania 
napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrak-
ty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane 
jako dodatki smakowe inne niż olejki eteryczne, Ekstrakty 
z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty 
z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożyw-
czych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako 
aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy 
do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, 
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje 
do żywności z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów ete-
rycznych, Esencje do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca cze-
kolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe desery -wyroby cukier-
nicze, Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe kakao i napoje 
na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery 
na bazie czekolady, Gotowe desery - wyroby piekarnicze, Go-
towe 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 to-

warów, 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 jako słody-
cze, Musy jako wyroby cukiernicze, Musztarda, Napoje cze-
koladowe, Napoje gazowane na bazie kawy, kakao lub cze-
kolady, Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożo-
ne na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje 
na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie her-
baty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie 
czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Na-
poje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Na-
poje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, 
Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, 
Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze - wyroby cukiernicze, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku - wy-
roby cukiernicze, Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy 
w polewie - wyroby cukiernicze, Owoce w polewie czekola-
dowej, Owocowe galaretki jako słodycze, Owsiane płatki, 
Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki 
chlebowe, Papki warzywne jako sosy - żywność, Pasta wasa-
bi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty czekoladowe, 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pa-
sty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządza-
nia napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty wa-
rzywne - sosy, Pasty z czekolady i orzechów do smarowania 
kanapek, Pasty czekoladowe do smarowania, Pastylki nie-
lecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, 
Pikantne sosy używane jako przyprawy, Pikantne sosy, czat-
nej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płat-
ki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożo-
we, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, 
Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z natural-
nego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śnia-
daniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające 
błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe 
na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składają-
ce się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, 
Preparaty do sporządzania napojów na bazie kakao, Prepara-
ty 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-
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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, Sub-
stytuty 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 jako 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, Sub-
stytut marcepanu, Cykoria - substytut kawy, Wanilina - alde-
hyd, substytut wanilii, Substytuty kawy i herbaty, Substytuty 
lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cy-
koria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użyt-
ku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herba-
ty, Substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii, Mieszaniny 
cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty kawo-
we do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe do sto-
sowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stoso-
wania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowa-
nia jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku 
jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające 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.

(210) 536218 (220) 2021 11 08
(731) PROGRESJA MUSIC ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Bilety, Bilety wstępu, Biulety-
ny [materiały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Broszury drukowane, Katalogi, Fotografie, Artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], Materiały drukowane, Publikacje dru-
kowane, Materiały piśmienne, Podstawki na stół papierowe, 
25 Czapki [nakrycia głowy], Maski ochronne [odzież], Odzież, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32 Piwo i piwo bez-
alkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i ga-
zowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat 
w działalności artystycznej, Usługi marketingowe, Reklama, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Produkcja filmów reklamowych, 41 Usługi rozrywkowe, Pro-
dukcja koncertów muzycznych, Organizacja wystaw do ce-
lów kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania.

(210) 536225 (220) 2021 11 08
(731) WŁODARCZYK JAROSŁAW CENTRUM REKLAMY 

GRAFFICO, Toruń
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAFFICO

(531) 03.02.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Zna-
ki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, 
Metalowe szyldy reklamowe, Banery reklamowe metalowe 
[konstrukcje], Słupki metalowe, Metalowe słupy reklamowe 
[konstrukcje], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Ogrodzenia 
metalowe, Panele metalowe, Metalowe okładziny elewa-
cyjne, Pawilony metalowe, Metalowe kioski [konstrukcje], 
9 Neony reklamowe, Mechaniczne lub świecące tablice re-
klamowe, Wyświetlacze z diodami LED, Panele wyświetlające 
elektroniczne, Mechaniczne podświetlane szyldy, Cyfrowe 
nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], Szyldy [znaki] 
świecące, Panele wyświetlające do digital signage, 11 Lampy 
uliczne, Urządzenia oświetleniowe LED, Oświetlenie ogrodo-
we, Panele [płyty] oświetleniowe, Grill, Paleniska ogrodowe, 
19 Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, nie-
metalowe, Kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], 
Słupy ogłoszeniowe niemetalowe, Ogrodzenie niemetalowe, 
Wyroby dekoracyjne z betonu, Panele szklane, Panele okła-
dzinowe z materiałów niemetalowych, Panele z tworzyw 
sztucznych do użytku w budownictwie, Pawilony wykonane 
z materiałów niemetalowych, Kioski [konstrukcje nie z me-
talu], Szyldy (Niemetalowe -) na reklamy, 20 Meble, Meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, Meble metalowe, Kwietniki 
[meble], Altany [meble], Meble ogrodowe, Zewnętrzne me-
ble, Tablice reklamowe [meble], Meble uliczne niemetalowe, 
Ławki, Ławki miejskie, Stelaże do hamaków, Huśtawki monto-
wane na ganku, Donice drewniane w postaci skrzyń, Leżaki, 
Tablice reklamowe, Stojaki na doniczki z kwiatami, Parawany 
[meble], Słupki ogrodowe niemetalowe, 21 Donice do ro-
ślin, Gliniane donice, Donice ceramiczne, Donice z tworzyw 
sztucznych, Kosze na śmieci, Grille kempingowe, 22 Hamaki, 
35 Projektowanie logo reklamowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, 
w związku z następującymi towarami: stojaki [konstrukcje] 
z metalu na rowery, znaki oraz wyświetlacze informacyjne 
i reklamowe, z metalu, metalowe szyldy reklamowe, banery 
reklamowe metalowe [konstrukcje], słupki metalowe, me-
talowe słupy reklamowe [konstrukcje], słupy ogłoszeniowe 
metalowe, ogrodzenia metalowe, panele metalowe, meta-
lowe okładziny elewacyjne, pawilony metalowe, metalowe 
kioski [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hur-
towej, w tym także świadczone on-line, w związku z nastę-
pującymi towarami: neony reklamowe, mechaniczne lub 
świecące tablice reklamowe, wyświetlacze z diodami LED, 
panele wyświetlające elektroniczne, mechaniczne pod-
świetlane szyldy, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Di-
gital signage], szyldy [znaki] świecące, panele wyświetlające 
do digital signage, lampy uliczne, urządzenia oświetleniowe 
LED, oświetlenie ogrodowe, panele [płyty] oświetleniowe, 
grill, paleniska ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub 
hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z na-
stępującymi towarami: znaki oraz wyświetlacze informacyjne 
i reklamowe, niemetalowe, kolumny reklamowe [konstrukcje 

nie z metalu], słupy ogłoszeniowe niemetalowe, ogrodzenie 
niemetalowe, wyroby dekoracyjne z betonu, panele szklane, 
panele okładzinowe z materiałów niemetalowych, panele 
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, pawilony 
wykonane z materiałów niemetalowych, kioski [konstrukcje 
nie z metalu], szyldy (Niemetalowe -) na reklamy, Usługi sprze-
daży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone  
on-line, w związku z następującymi towarami: meble, meble 
domowe, biurowe i ogrodowe, meble metalowe, kwietniki 
[meble], altany [meble], meble ogrodowe, zewnętrzne me-
ble, tablice reklamowe [meble], meble uliczne niemetalowe, 
ławki, ławki miejskie, stelaże do hamaków, huśtawki monto-
wane na ganku, donice drewniane w postaci skrzyń, leżaki, 
tablice reklamowe, stojaki na doniczki z kwiatami, parawany 
[meble], słupki ogrodowe niemetalowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, 
w związku z następującymi towarami: hamaki, donice do ro-
ślin, gliniane donice, donice ceramiczne, donice z tworzyw 
sztucznych, kosze na śmieci, grille kempingowe, 42 Grafika 
artystyczna, Projektowanie wizualne, Projektowanie mebli.

(210) 536236 (220) 2021 11 08
(731) BASAK MAŁGORZATA, Słupcza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA DWORSKA

(531) 06.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wina, wina alkoholizowane, wina winogrono-
we, wina czerwone, białe wina, grzane wina, wina owocowe, 
wina musujące, napoje zawierające wino, wina owocowe 
musujące, wina alkoholowe, winogronowe wina musujące, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoho-
lowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami 
alkoholowymi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa wina.

(210) 536239 (220) 2021 11 08
(731) FUNDACJA RYSY, Potasze
(540) (znak słowny)
(540) #cisneklate
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: ozdobne wpinki do klapy, 
breloczki do kluczy, breloczki do kluczy (ozdoby), breloczki 
metalowe do kluczy, długopisy kolorowe, kolorowe długo-
pisy, podstawki na długopisy i ołówki, podstawki do dłu-
gopisów i ołówków, plakaty reklamowe, plakaty z kartonu, 
plakaty wykonane z papieru, notesy, kieszonkowe notesy, 
notesy kieszonkowe, notatniki [notesy], notesy (artykuły 
papiernicze], torby podróżne na buty, torby na odzież spor-
tową, kubki wykonane z ceramiki, kubki podróżne, kubki 
plastikowe, kubki z uchem, nie z metali szlachetnych, kubki 
wykonane z tworzyw sztucznych, torby płócienne do prze-
chowywania, t-shirty z krótkim rękawem, koszule codzienne, 
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszule z krótkimi 
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rękawami, koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo z dzia-
niny, komplet) koszulek i spodenek, odzież, topy [odzież], 
szaliki rurkowe [kominy] na szyję, czapki wełniane, czapki 
sportowe, czapki bejsbolówki, smycze [paski] do nosze-
nia, pamięć USB [pendrive], biurowe artykuł, papiernicze, 
41 Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia 
sportowe, Szkolenia biznesowe, Szkolenia nauczycieli, Pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia dla dorosłych, Edukacja, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Edukacja dorosłych, Doradztwo w zakresie 
szkoleń medycznych, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi 
edukacji medycznej, Wydawanie publikacji medycznych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Zapewnianie szkole-
niowych kursów medycznych, Prowadzenie seminariów 
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Orga-
nizowanie seminariów i kongresów o temat)ce medycznej, 
Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy, Usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Orga-
nizowanie warsztatów, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizacja warsztatów 
i seminariów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem warsztatów [szkolenia], Publikowanie arkuszy 
informacyjnych, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, Kursy instruktażowe, Nauczanie, Kursy szko-
leniowe związane z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakre-
su zdrowia, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Opracowy-
wanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Organizacja seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie konfe-
rencji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji eduka-
cyjnych, Organizowanie wykładów, Organizowanie zajęć 
dydaktycznych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie zajęć, Szkolenia w dziedzinie 
medycyny, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Informacja 
o edukacji, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z kompu-
terowej bazy danych lub z Internetu.

(210) 536242 (220) 2021 11 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) DIXITRAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 536243 (220) 2021 11 09
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) AXAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 536244 (220) 2021 11 09
(731) OPSZALSKA MAŁGORZATA, Brzeźno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZARY WILK

(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z karmami i paszami dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z karmami i paszami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizami, 
torbami podróżnymi, torbami, portfelami i innymi artykuła-
mi służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z walizami, torbami podróżnymi, torbami, port-
felami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi 
do pisania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami papierniczymi do pisania, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kółkami na klucze i breloczkami oraz 
zawieszkami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kółkami na klucze i breloczkami oraz zawieszkami do nich, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui na telefony ko-
mórkowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui na te-
lefony komórkowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z paskami do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z paskami do telefonów komórkowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą i dodat-
kami odzieżowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą i dodatkami odzieżowymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czapkami jako nakrycia głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z czapkami jako nakrycia gło-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z transporterami 
dla zwierząt przystosowanymi do rowerów, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z transporterami dla zwierząt przystoso-
wanymi do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kagańcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kagań-
cami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z transportera-
mi dla zwierząt w formie pudeł, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z transporterami dla zwierząt w formie pudeł, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szczotkami dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
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detalicznej w związku z jadalnymi przysmakami dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jadalny-
mi przysmakami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt 
smyczami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z smyczami dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z szelkami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szelkami dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gryzakami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z gryzakami, 41 Tresura zwie-
rząt, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, 43 Hotele dla 
zwierząt, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(210) 536245 (220) 2021 11 09
(731) TOMASZEWICZ DOROTA, Jonkowo;  

DOMARADZKA-GROCHOWALSKA ZOFIA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTOŚCIOWE PRZEDSZKOLA

(531) 02.09.01, 03.13.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 536246 (220) 2021 11 08
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramo-
wanie do ułatwiania i administrowania transakcjami płatno-
ści, transakcjami bankowymi i usługami kart płatniczych, 
Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do elek-
tronicznego przetwarzania i przesyłania danych dotyczą-
cych płatności rachunków, Sprzęt komputerowy i pobieralne 
oprogramowanie dla usług związanych z wypłatami gotów-
kowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji, 
usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania 
i kontroli oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych 
i szyfrowania, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elek-
tryczny, mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji 
i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, Maszyny 

księgujące, Urządzenia do śledzenia, zarządzania i analizy ra-
chunków finansowych poprzez globalną sieć komputerową, 
Sprzęt i pobieralne oprogramowanie komputerowe, miano-
wicie do rozbudowywania, utrzymywania i użytkowania lo-
kalnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy do od-
czytywania kart pamięci i systemy do odczytywania danych 
zapisanych w pamięciach, mianowicie, w pamięciach ukła-
dów scalonych i pamięciach kart bankowych, Publikacje 
elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do syste-
mów przetwarzania danych i systemów transakcji finanso-
wych, Kodery i dekodery, Modemy, Sprzęt komputerowy 
i pobieralne oprogramowanie komputerowe ułatwiające 
dokonywanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną po-
przez sieci bezprzewodowe, globalne sieci komputerowe  
i/lub przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt kom-
puterowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia kluczy szyfrujących, certyfikatów cyfrowych 
i podpisów cyfrowych, Pobieralne oprogramowanie kompu-
terowe do bezpiecznego przechowywania i wyszukiwania 
danych oraz przesyłania poufnych informacji o kliencie 
na użytek osób prywatnych, instytucji bankowych i finanso-
wych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie 
komputerowe ułatwiające identyfikację i uwierzytelnienie 
urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne 
oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy 
do udzielenia dostępu do kuponów, bonów, kodów do bo-
nów i rabatów w handlu detalicznym oraz uzyskania nagród 
lojalnościowych lub pieniężnych, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, które umożli-
wia użytkownikom dostęp do informacji dotyczących po-
równywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn 
internetowych innych podmiotów oferujących sprzedaż de-
taliczną oraz informacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania 
w związku z bezstykowymi terminalami płatniczymi w celu 
umożliwienia sprzedawcom akceptacji bezdotykowych 
transakcji handlowych za pomocą urządzeń mobilnych, bez-
dotykowych prezentacji danych uwierzytelniających i bez-
dotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert 
specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do zarządzania i weryfikacji transakcji kryptowalutowych 
z wykorzystaniem technologii blockchain (łańcucha blo-
ków), Pobieralne oprogramowanie komputerowe do gene-
rowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i wyda-
wania kryptowaluty, Pobieralne oprogramowanie kompute-
rowe do użytku jako portfel krypowalutowy, Pobieralne 
oprogramowanie do inwentarza opartego na technologii 
blockchain (łańcucha bloków) i zarządzania łańcuchem do-
staw, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do uzyski-
wania dostępu do. odczytywania i śledzenia informacji doty-
czących transakcji finansowych w łańcuchu bloków, Chipy 
(układy scalone) do telefonów komórkowych oraz urządzeń 
do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i urządzeń do identy-
fikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowane karty ma-
gnetyczne i karty zawierające chip (układ scalony) („karty in-
teligentne”), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem 
(kodowane), Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kre-
dytowe, karty debetowe, karty chipowe, karty ratalne, karty 
z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi 
nośnikami danych, karty płatnicze, Karty bankowe, mianowi-
cie, magnetycznie kodowane karty bankowe i karty banko-
we wykorzystujące pamięci magnetyczne i układy scalone 
pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czytniki kart kodowa-
nych magnetycznie, czytniki kart będących elektronicznymi 
nośnikami danych, elektroniczne jednostki szyfrujące, Sprzęt 
komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe 
do użytku w usługach finansowych, bankowości i telekomu-
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nikacji, Pobieralne oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające współdziałanie kart inteligentnych z terminalami 
i czytnikami, Chipy komputerowe wbudowane w telefony 
i inne urządzenia komunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, 
Terminale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramo-
wanie komputerowe do transmisji, wyświetlania i przecho-
wywania danych transakcyjnych, identyfikacyjnych i finanso-
wych do użytku w usługach finansowych, bankowości 
i przemyśle telekomunikacyjnym, Urządzenia do identyfika-
cji za pomocą fal radiowych (transpondery), Elektroniczne 
urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart 
obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart de-
betowych i kart płatniczych, Bankomaty, Części i wyposaże-
nie do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 
35 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, 
Badanie działalności gospodarczej, Agencje informacji han-
dlowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi w zakre-
sie badania rynku, Śledzenie, analizowanie, przewidywanie 
i raportowanie działań nabywczych posiadaczy kart, Promo-
wanie sprzedaży oferowanych przez inne podmioty towa-
rów i usług poprzez nagrody i zachęty generowane w związ-
ku z użytkowaniem kart kredytowych, debetowych i płatni-
czych, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie programów lojalnościowych i nagradzania, Wsparcie 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, przemysłową 
i biznesową, Szacunkowe wyceny przedsiębiorstw, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Przygotowywanie wyciągów z rachunków, Księgowość, Ba-
dania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi public 
relations, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online lub 
za pomocą mobilnych środków telekomunikacji w związku 
z udostępnianiem kart kredytowych, debetowych i płatni-
czych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Kompi-
lowanie indeksów informacji z wykorzystaniem technologii 
biockchain (łańcucha bloków), Promowanie koncertów i wy-
darzeń kulturalnych osób trzecich, Reklama w zakresie trans-
portu, podróżowania, hoteli, zakwaterowania, wyżywienia, 
sportu, rozrywki i zwiedzania, Dostarczanie informacji doty-
czących kupna towarów i usług online przez Internet i inne 
sieci komputerowe, Zarządzanie dokumentacją finansową, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 Doradztwo 
finansowe, Informacja finansowa, Sponsorowanie finansowe, 
Usługi finansowe, mianowicie: usługi bankowe, obsługa kart 
kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obcią-
żeniowych, obsługa kart ratalnych, usługi kart przedpłaco-
nych oferowane w formie kart z nagromadzoną wartością, 
elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w za-
kresie płacenia i prezentacji rachunków, zwroty gotówkowe, 
weryfikacja czeków, realizacja czeków, usługi związane z do-
stępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z au-
toryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, za-
rządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, skonsolidowane przetwarzanie kwestii 
spornych, usługi transferu funduszy w zakresie kart płatni-
czych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi autory-
zacji i weryfikacji transakcji płatniczych, Usługi w zakresie 
elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut, Obsłu-
ga płatności w kryptowalutach, Usługi wymiany kryptowalut 
w oparciu o technologię biockchain (łańcuch bloków), Do-
starczanie informacji finansowych dotyczących kryptowalut, 
Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych 
osób w dziedzinie kredytów konsumenckich, Rozpowszech-
nianie informacji finansowych poprzez globalną sieć kompu-

terową, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi realizacji 
transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy kart 
poprzez bankomaty, Prowadzenie ksiąg finansowych, Usługi 
portfela elektronicznego z nagromadzoną wartością, Banko-
wość elektroniczna poprzez globalną sieć komputerową, 
Usługi finansowe dotyczące izb rozliczeniowych, Usługi 
w zakresie własności nieruchomości, Wycena nieruchomo-
ści, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi w za-
kresie inwestycji w nieruchomości, Usługi w zakresie ubez-
pieczenia nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nierucho-
mości, Usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, Szaco-
wanie majątku nieruchomego, Administrowanie nierucho-
mościami, Administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, Zapewnianie pożyczek na nieru-
chomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieru-
chomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nie-
ruchomości, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi 
w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usługi finan-
sowe dotyczące sprzedaży mienia, Dzierżawa nieruchomo-
ści, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w za-
kresie nieruchomości, Wycena mienia, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, Kredyty hipoteczne i zabezpieczanie 
majątku, Usługi doradcze w zakresie form płatności, banko-
wości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie 
wszystkich uprzednio wymienionych usług.

(210) 536248 (220) 2021 11 09
(731) GASTROCLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEE SEA

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług restauracyjnych, Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posił-
ki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Udzielanie licencji 
franchisingowej dla osób trzecich, 43 Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Bary przekąskowe, Bary mobilne, Kafeterie, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Re-
stauracje mobilne, Usługi osobistych kucharzy, Doradztwo 
kulinarne, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napo-
jów], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żyw-
ność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywa-
nie posiłków, Usługi w zakresie przygotowania i dostarczania 
jedzenia na wynos.
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(210) 536250 (220) 2021 11 09
(731) SENSUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi eduka-
cyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Masaże, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia cho-
rób skóry, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja 
urody, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 536251 (220) 2021 11 09
(731) SENSUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych 
w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi eduka-
cyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Masaże, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia cho-
rób skóry, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świad-
czone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgna-
cji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja 
urody, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 536253 (220) 2021 11 09
(731) HEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEK COSMETICS

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Płyny do czyszczenia przedniej szyby samo-
chodowej, Płyny pielęgnacyjne, Płyny oczyszczające, Płyny 
do czyszczenia, Płyny do mycia, Spryskiwacze szyb samo-
chodowych (Płyny do -), Środki czyszczące, Środki usuwające 
farbę, Środki do polerowania, Polerowanie (Środki do -), Środ-
ki odtłuszczające do czyszczenia, Środki do usuwania rdzy, 
Środki czyszczące do metalu, Środki do usuwania plam, Środ-
ki do czyszczenia pojazdów, Środki zapachowe do samocho-
dów, Środki do czyszczenia dywanów, Środki do czyszczenia 
tapicerki, Środki do usuwania wosku do celów czyszczących, 
Środki do polerowania metali, Lakiery (Środki do usuwania -), 
Środki czyszczące do usuwania plam, Środki do polerowania 
w aerozolu, Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środ-
ki do czyszczenia opon o białych bokach, Preparaty myjące, 
Preparaty myjące do pojazdów, Szampony do pojazdów, 
Środki do polerowania opon pojazdów, Środki do polerowa-
nia samochodów, Środki do nadawania połysku samocho-
dom, Preparaty do mycia przednich szyb samochodowych, 
Wosk samochodowy, Detergenty do samochodów, Prepa-
raty czyszczące do samochodów, Wosk karnauba do samo-
chodów, Szampony do mycia samochodów, Wosk do karo-
serii samochodów ze szczeliwem do farb, Preparaty ścierne 
do użytku w pielęgnacji samochodów, Preparaty do pole-
rowania, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], Prepa-
raty ścierne do polerowania, Preparaty ścierne, Preparaty 
do nadawania połysku, Rdzy (Preparaty do usuwania -), Wy-
wabiacze plam [preparaty], Rdza (preparaty do usuwania -), 
Preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty 
do odnawiania i polerowania, Preparaty czyszczące w po-
staci pianek, Preparaty czyszczące do dywanów, Preparaty 
czyszczące, którymi nasączone są myjki, 21 Szczotki do my-
cia samochodów, Rękawice do mycia samochodów, Szczotki 
do czyszczenia kół samochodowych, Szczotki do czyszcze-
nia instalacji klimatyzacyjnych samochodów.

(210) 536254 (220) 2021 11 09
(731) HYLA KRYSTYNA PRODUCENT MEBLI WH PLUS, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPOSIA NA TELEFON

(531) 02.03.11, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w związku z artykułami i preparatami do czyszczenia, mycia, 
sprzątania, dezynfekcji, polerowania, pastowania, 37 Usłu-
gi sprzątania, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, 
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa 
domowego, Czyszczenia tapicerki, Usługi czyszczenia prze-
mysłowego, Usługi czyszczenia biur, Udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, Wypożyczanie 
maszyn, sprzętu i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, 
Usługi dezynfekcji, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czysz-
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czenie powierzchni ścian, Polerowanie i nadawanie połysku, 
Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprząta-
nie nieruchomości, Usługi w zakresie powlekania podłóg, 
Usuwanie plam, Wywóz odpadów [czyszczenie], Polerowa-
nie podłóg, Konserwacja i naprawa podłóg, Mycie okien, 
Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie we-
wnętrznych powierzchni budynków, Sprzątanie budynków 
biurowych i lokali handlowych, Czyszczenie pomieszczeń 
domowych, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Czyszcze-
nie mebli, Czyszczenie dywanów i chodników, Czyszczenie 
budynków, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Czysz-
czenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie i pie-
lęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzo-
nych z tych materiałów, Mycie, Sprzątanie domów, Sprząta-
nie hoteli, Sprzątanie terenów publicznych, Usługi sprzątania 
toalet, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Usługi 
porządkowania domów [sprzątanie], Sprzątanie obiektów 
przed imprezami i po imprezach.

(210) 536256 (220) 2021 11 09
(731) A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Winem Powoli
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Bary przekąskowe, Bary, Imprezy firmo-
we [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Kawiarnie, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Ser-
wowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoho-
lowych, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwo-
wanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi 
barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi degustacji win 
(dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win, 
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie 
bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi za-
opatrzenia w napoje, Winiarnie, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach.

(210) 536257 (220) 2021 11 09
(731) SST ROGACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHATKA SST ROGACZ NA ROGACZU

(531) 03.06.06, 03.06.11, 24.01.05, 27.05.01
(510), (511) 43 Udostępnianie miejsc noclegowych w hote-
lach, Hostele (schroniska), Usługi w zakresie schronisk mło-
dzieżowych, Ośrodki wypoczynkowe.

(210) 536258 (220) 2021 11 09
(731) JULIA & FILIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&F Julia & Filip

(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy.

(210) 536260 (220) 2021 11 09
(731) OWCARZ ANDRZEJ NTCE, Żory
(540) (znak słowny)
(540) NTCE
(510), (511) 1 Chemikalia do uzdatniania wody, Środki 
do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania wody, Pro-
dukty chemiczne do uzdatniania wody, Składniki chemiczne 
do uzdatniania wody, Bakterie do uzdatniania wody, Chemi-
kalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, Środki 
chemiczne do oczyszczania wody stosowane w basenach, 
Chemikalia do użytku w basenach, Bezchlorowe miesza-
niny utleniające do basenów, Chlor do basenów kąpielo-
wych, Preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania 
wody w basenach pływackich, Preparaty chemiczne do te-
stowania wody w basenach pływackich, Środki chemiczne 
do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hy-
dromasażem, Produkty chemiczne do oczyszczania wody 
w basenach SPA (z możliwością pływania), Zmiękczacze 
wody [preparaty], Preparaty od oczyszczania wody, Odczyn-
niki do testowania wody, Substancje do zmiękczania wody, 
Preparaty do zmiękczania wody, Substancje chemiczne 
do oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do oczyszcza-
nia wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody, Che-
mikalia do celów oczyszczania wody, Dodatki chemiczne 
do dezynfekcji wody, Środki chemiczne do badania wody, 
Zmiękczanie wody [Środki do -], Produkty do odwapniania 
wody, Uzdatnianie wody [Preparaty chemiczne do -], Sól 
przemysłowa do oczyszczania wody, Preparaty do biologicz-
nego oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do użytku 
przy zmiękczaniu wody, Substancje chemiczne stosowane 
w oczyszczaniu wody, Minerały od uzdatniania wody do sto-
sowania w basenach i spa, 11 Fontanny wodne, Fontanny, 
Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, 
Ozdobne fontanny, Zbiorniki na wodę, Spa [baseny podgrze-
wane], Baseny termalne, 37 Konserwacja basenów, Budowa 
basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Budowa 
saun, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Naprawa insta-
lacji do zaopatrzenia w wodę, Konserwacja instalacji do za-
opatrywania w wodę, Budowa instalacji wodociągowych, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa urządzeń do wy-
twarzania pary, Naprawa i konserwacja urządzeń grzew-
czych, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania 
wody, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
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Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, Budowa instalacji wykorzystujących 
energię geotermiczną, Czyszczenie basenów.

(210) 536261 (220) 2021 11 09
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-

mi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczają-
ce, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, 
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceu-
tyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Suro-
wice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycz-
nych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa prze-
ciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające 
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Apara-
ty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów 
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych 
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących 
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia 
języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycz-
nych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów me-
dycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze 
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, 
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy 
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Rekla-
ma, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego 
i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych.

(210) 536262 (220) 2021 11 09
(731) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Amavit
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, 
Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko 
kosmetyczne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, 
Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, Mydła, Mydła 
dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, 
Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, 
Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznok-
ci, Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do ce-
lów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, 
Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
maceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol 
leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki 
znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakterio-
bójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów 
farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych 
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lub weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farma-
ceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, 
Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, 
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów 
leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny-
mi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczają-
ce, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, 
Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane do celów 
farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, 
Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceu-
tyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Suro-
wice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycz-
nych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wo-
dzian chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa prze-
ciw zaparciom, Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące 
do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medyczne-
go, Suplementy diety, Syropy do celów medycznych, Mydła 
dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpylające 
(aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek, Apara-
ty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabra-
zji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów 
leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych 
z brakiem kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących 
dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia 
języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycz-
nych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory do celów me-
dycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane prze 
personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów me-
dycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady 
zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki do celów medycznych, 
Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy 
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Rekla-

ma, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego 
i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów 
medycznych.
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Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Aldehydy 
do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów far-
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Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Preparaty 
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Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna 
do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, 
Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty far-
maceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycz-
nych, Produkty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, 
Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów wete-
rynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do ce-
lów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do celów farmaceu-
tycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odci-
ski stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty 
przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki 
do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do ce-
lów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady 
do celów medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki prze-
czyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samo-
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przylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię 
lniane do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów dietetycznych lub 
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, 
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do ce-
lów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Pre-
paraty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów far-
maceutycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Herbata z ziół do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycz-
nych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do ce-
lów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, 
Aplikatory pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Apara-
tura do mikrodermabrazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekar-
skie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, 
Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli fizjologicznych, 
Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, 
Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów 
leczniczych, Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Ochraniacze 
na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się od-
leżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzy-
kawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwa-
tywy, Środki antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry 
do celów medycznych, 35 Reklama, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi han-
dlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
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Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, Pończochy 
przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Re-
klama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurto-
wego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych.

(210) 536266 (220) 2021 11 09
(731) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTATE DEVELOPMENT

(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.01, 06.01.04, 07.03.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Pobieranie czynszu, Administrowa-
nie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Biura pośred-
nictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Ti-
mesharing nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, 
Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi za-
rządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nie-
ruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą budynków, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
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Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Wynajem nie-
ruchomości, zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, 
obrót nieruchomościami, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, 
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystycz-
ne, Hostele (schroniska), Motele, Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizo-
wanie zakwaterowania dla turystów, Ośrodki wypoczynkowe, 
Pensjonaty, Świadczenie usług przez hotele i motele, Udo-
stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie 
terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego dla gości, Usługi hotelowe, Usługi pen-
sjonatów, Wynajem domków letniskowych, Usługi w zakresie 
zakwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych.

(210) 536268 (220) 2021 11 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) InPost Smart City
(510), (511) 37 Budowa ładowarek elektrycznych, montaż 
czujników jakości powietrza, 39 Dostarczanie towarów zamó-
wionych korespondencyjnie, fracht, przewóz towarów, do-
starczanie przesyłek i korespondencji, pakowanie produktów 
i towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami 
ciężarowymi, spedycja, informacja o transporcie, pośrednic-
two w transporcie, usługi kurierskie, 44 Sadzenie drzew, zazie-
lenianie terenów miejskich, sadzenie drzew w celu kompensa-
cji emisji dwutlenku węgla, sadzenie łąk kwietnych, inicjatywy 
mające na celu zmniejszenie CO2 i NO2.

(210) 536269 (220) 2021 11 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) InPost Green City
(510), (511) 37 Budowa ładowarek elektrycznych, montaż 
czujników jakości powietrza, montaż paneli fotowoltaicz-
nych, budowa ekologicznych wiat przestankowych z pane-
lami fotowoltaicznymi, 39 Dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, fracht, przewóz towarów, dostar-
czanie przesyłek i korespondencji, pakowanie produktów 
i towarów, przewożenie ładunków, przewóz samochodami 
ciężarowymi, spedycja, informacja o transporcie, pośrednic-
two w transporcie, usługi kurierskie, 41 Usługi artystycznego 
malowania murali proekologicznych, Prowadzenie szkoleń 
edukacyjnych w zakresie ekologii oraz inicjatyw proekolo-
gicznych, 44 Sadzenie drzew, zazielenianie terenów miej-
skich, sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku 
węgla, sadzenie łąk kwietnych, inicjatywy mające na celu 
zmniejszenie CO2 i NO2 w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz 
ogrodnictwa.

(210) 536270 (220) 2021 11 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do płatności elektronicz-
nych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, ter-
minale do płatności elektronicznych związanych z usługami 
pocztowymi i kurierskimi, oprogramowanie mobilne oraz 
programy komputerowe do obsługi płatności związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, 36 Obsługa płatności 
i przetwarzanie płatności związanych z usługami pocztowy-
mi i kurierskimi, usługi płatności bezdotykowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi w zakresie elek-
tronicznych płatności związanych z usługami pocztowymi 
i kurierskimi, usługi płatności internetowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi.

(210) 536271 (220) 2021 11 09
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.02, 27.05.01, 01.03.02, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do płatności elektronicz-
nych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, ter-
minale do płatności elektronicznych związanych z usługami 
pocztowymi i kurierskimi, oprogramowanie mobilne oraz 
programy komputerowe do obsługi płatności związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, 36 Obsługa płatności 
i przetwarzanie płatności związanych z usługami pocztowy-
mi i kurierskimi, usługi płatności bezdotykowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi w zakresie elek-
tronicznych płatności związanych z usługami pocztowymi 
i kurierskimi, usługi płatności internetowych związanych 
z usługami pocztowymi i kurierskimi.

(210) 536275 (220) 2021 11 09
(731) ANTYFIRESYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alfa solaris GRUPA ANTYFIRESYSTEM

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 01.15.23
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], 37 Usługi w zakresie instalacji elek-
trycznych, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Re-
nowacja instalacji elektrycznych, Instalacja ogniw i modułów 
fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowy-
wanie systemów fotowoltaicznych.
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(210) 536315 (220) 2021 11 10
(731) IRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.13.01, 24.13.09, 24.13.22, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.16

(510), (511) 3 Środki do czyszczenia obuwia, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Plastry kosmetyczne, 5 Plastry, Plastry 
do celów medycznych, Plastry chłodzące do celów medycz-
nych, Okłady, 10 Wkładki ortopedyczne, Artykuły ortope-
dyczne, Ortezy, Odzież kompresyjna, Kule inwalidzkie, Laski 
do celów medycznych, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii 
i rehabilitacji, Urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów 
medycznych, Poduszki do celów medycznych, 25 Wkładki 
do obuwia, Pończochy, Podkolanówki, Napiętki do obuwia.

(210) 536316 (220) 2021 11 10
(731) SZYDLIK MONIKA NORTH NATURE, Cerkwica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYLARK LANDSCAPE HOUSE

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie 
biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli dla 
osób trzecich, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi 
doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem 
hotelami, 39 Usługi doradztwa turystycznego i informacji 
turystycznej, Organizacja wycieczek turystycznych, Zwie-
dzanie turystyczne, Rezerwacja podróży dla turystów, 41 Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organi-
zowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów szkole-
niowych, 43 Usługi hotelowe, Zapewnianie zakwaterowania 
w hotelach, Prowadzenie pensjonatów, domów turystycz-
nych, hoteli, agroturystyki, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Przygotowywa-
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia.

(210) 536321 (220) 2021 11 10
(731) TROJANOWSKA EWA FHU UNIKAT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELLMAN

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa do-
mowego, 5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, 11 Akcesoria 
łazienkowe, Krany, Spłuczki ustępowe, Umywalki, Zlewozmy-
waki, Natryski, Prysznice, Łazienkowe instalacje wodno – ka-
nalizacyjne, 21 Dozowniki mydła.

(210) 536339 (220) 2021 11 11
(731) STRĄK PAWEŁ, Szczęsne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ceeconev

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie do budownictwa wodno-
-lądowego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, 42 Usługi w zakresie projektowania, 
Usługi inżynieryjne, Usługi doradztwa technicznego w za-
kresie inżynierii budowlanej.

(210) 536342 (220) 2021 11 11
(731) SIMAO ALBERTO, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIEJSKA JUNGLA

(531) 03.05.19, 03.05.24, 03.05.26, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Płyty gramofonowe, Płyty winylowe, Płyty dłu-
gogrające, Płyty nagrywalne laserem, Cyfrowe taśmy audio, 
Nagrane cyfrowe taśmy audio [DAT], Kasety taśmowe audio, 
Płyty kompaktowe audio, Nagrania audio i wideo, Taśmy za-
wierające nagrania audio, Nagrane płyty kompaktowe [pły-
ty CD], Pliki muzyczne do pobierania, Nagrane płyty DVD, 
Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane płyty DVD 
z nagraniami muzycznymi, Okulary, Okulary przeciwsłonecz-
ne, Etui na okulary, 25 Odzież, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Bluzy z kapturem, Długie kurtki, Dresy, Dżinsy, Dzianina 
[odzież], Eleganckie spodnie, Kombinezony [odzież], Kom-
binezony zimowe, Koszule, Koszule codzienne, Koszule ele-
ganckie, Koszule nocne, Koszule z dzianiny, Koszule z krótki-
mi rękawami, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
z nadrukami, Krótkie kurtki ciepłe, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki 
sportowe, Legginsy, Majtki, Odzież dżinsowa, Odzież futrza-
na, Odzież męska, Odzież gotowa, Odzież przeciwdeszczo-
wa, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla 
kobiet, Odzież ze skóry, Palta, Paski [odzież], Pikowane kurtki 
[odzież], Podkoszulki, Podomki, Polary, Pulowery, Rękawiczki, 
Spodenki, Spodnie dresowe, Spodnie skórzane, Spódnice, 
Swetry, Szale, Szale i etole, Szaliki, Szaliki [odzież], Szorty, Ubra-
nia codzienne, Obuwie, Nakrycia głowy, 38 Cyfrowa transmi-
sja głosu, Elektroniczne przesyłanie plików, Emisja radiowa, 
Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Interne-
tu, Emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośred-
nictwem sieci kablowych lub bezprzewodowych, Emisja tre-
ści wideo, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci 
cyfrowe, Nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, Podcasting, Przekazywanie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Transmisja pli-
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ków danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmi-
sja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kompute-
rowych, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką cyfrową 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do informacji w Inter-
necie, Zapewnianie dostępu do stron MP3 w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do treści multimedialnych online, 41 Pu-
blikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, 
Informacja o imprezach rozrywkowych, Produkcja rozrywki 
audio, Realizacja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
audiowizualnych, Produkcja nagrań wzorcowych [master] 
audio, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Udostępnianie muzyki cy-
frowej z Internetu, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, 
nie do pobrania, z internetu, Organizacja i przeprowadzanie 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3.

(210) 536359 (220) 2021 11 12
(731) NOWAK KRZYSZTOF LOGOMAN, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIA

(531) 02.09.01, 15.09.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizual-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów.

(210) 536363 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BRAINSTEIN
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536364 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP BRAINSTEIN
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536365 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) SKILL BILL
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536366 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP SKILL BILL
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536367 (220) 2021 11 12
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) EASY PEASY
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzu-
jące z dodatkiem soku.

(210) 536370 (220) 2021 11 12
(731) BONDAR DMYTRO, Charków, UA
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boncar

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 12 Torby przystosowane do spacerówek, Obrę-
cze do piast kół, Kosze przystosowane do rowerów, Pokrow-
ce na kierownice pojazdów, Pokrycia wózków dziecięcych, 
Pokrowce na siedzenia pojazdów, Tapicerka do pojazdów, 
Pokrowce na pojazdy [dopasowane], Siedzenia do pojaz-
dów, Pokrycia siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka 
motocyklowe, Sakwy rowerowe, Pokrowce na koła zapaso-
we, Zagłówki do siedzeń pojazdów, Pasy bezpieczeństwa 
do siedzeń w pojazdach, Organizery do bagażników samo-
chodowych, Organizery do tyłów siedzeń samochodowych, 
Organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane 
do użytku w samochodach, Organizery do tyłów siedzeń 
specjalnie przystosowane do użytku w pojazdach, Dopa-
sowane pokrowce na samochody osobowe, 27 Dywaniki 
i maty samochodowe, Maty podłogowe do pojazdów, Dy-
wany, chodniki i maty, Dywaniki do pojazdów, Pokrycia pod-
łogowe, Maty jako pokrycia podłogowe, Maty gimnastyczne, 
Pokrycia podłogowe winylowe, Osobiste maty do siedzenia, 
Maty z kauczuku, Maty do jogi, Antystatyczne maty podło-
gowe, Antypoślizgowe maty podłogowe, Maty podłogowe 
gumowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicznej jak 
również świadczone on-line w związku z torbami, pokrycia-
mi podłogowymi, częściami i akcesoriami samochodowymi 
oraz częściami i akcesoriami do pojazdów, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi agen-
cji importowo-eksportowych.

(210) 536373 (220) 2021 11 13
(731) REWARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 42 Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych.

(210) 536380 (220) 2021 11 14
(731) JORDAN JÓZEF, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentna Matura

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.18, 29.01.14

(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony.

(210) 536430 (220) 2021 11 15
(731) ZAMOJSKI KAMIL, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIATKOWANI.PL

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 
29.01.13

(510), (511) 37 Montaż siatek balkonowych, Montaż siatek 
na ptaki.

(210) 536431 (220) 2021 11 15
(731) PIETRZAK PAWEŁ, Tenczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA WYKOŃCZENIA

(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.12, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(210) 536432 (220) 2021 11 15
(731) SŁAWIEC SZYMON, Kręczki
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.01.20, 05.03.02, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 20 Meble.

(210) 536440 (220) 2021 11 16
(731) BLAUMANN SEBASTIAN, Świecie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GANG CZEKOLADOŻERCÓW

(531) 02.01.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.05, 
29.01.13

(510), (511) 30 Czekolada, Czekoladki, Substytuty czekolady.

(210) 536443 (220) 2021 11 16
(731) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT 

EXPORT, Bańska Niżna
(540) (znak słowny)
(540) LEŚNY RAJ
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy owoco-
we, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Soki owocowe do gotowania, 32 Bezalkoholowe gazowane 
napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napo-
je zawierające soki warzywne, Gazowane soki owocowe, 
Mieszane soki owocowe, Koncentraty soków owocowych, 
Napoje na bazie soku z winogron, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Napoje z soku jabłkowego, Napoje składające się 
z mieszanki soków owocowych i warzywnych.

(210) 536448 (220) 2021 11 16
(731) Dongguan Longwei electronic technology co., LTD., 

Tangxia Town, CN
(540) (znak słowny)
(540) LONGWEI
(510), (511) 9 Oscylografy, Urządzenia wysokiej częstotli-
wości, Urządzenia do nauczania, Dynamometry [siłomierze], 
Przyrządy pomiarowe, Częstotliwościomierze, Zasilacze im-
pulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasilacze napięcia stabili-
zowanego, Zasilacze niskiego napięcia, Transformatory elek-
tryczne.

(210) 536452 (220) 2021 11 16
(731) SZCZUTKOWSKI JAKUB, Kieźliny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iXi

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Aromaty, Olej-
ki eteryczne, Olejki zapachowe, Woda kwiatowa, Prepara-
ty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty 
do prania, Czyszczenie na sucho (Preparaty do -), Chustecz-
ki do prania zapobiegające utracie koloru, Chusteczki an-
tystatyczne stosowane w suszarkach do prania, Chemicz-
ne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego 
[pranie], Barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolorów] 
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do użytku domowego [pranie], Detergenty do zmywa-
nia naczyń w zmywarkach, Detergenty piorące do użytku 
w gospodarstwie domowym, Detergenty piorące do użyt-
ku profesjonalnego, Dodatki do prania, Dodatki do prania 
do zmiękczania wody, Enzymatyczne środki piorące, Farbki 
do prania, Kora mydłoki (kwilai) do prania, Krochmal do pra-
nia, Krochmal do nadawania połysku praniu, Kulki do prania 
z detergentem, Mydła do ożywiania koloru tkanin, Mydła 
do prania, Mydło [detergent], Namaczanie prania [Środki 
do -], Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Płyny do pra-
nia, Płyny do prania chemicznego, Preparaty chemicz-
ne do prania, Preparaty do czyszczenia tkanin, Preparaty 
do mycia do użytku domowego, Preparaty do pielęgnacji 
tkanin, Preparaty do prania chemicznego, Preparaty do pra-
nia przyciągające brud, Preparaty do prania przyciągające 
barwniki, Preparaty wybielające i inne substancje do użyt-
ku w praniu, Preparaty wygładzające [krochmal], Proszki 
do prania, Skrobie naturalne do prania, Soda krystaliczna 
do czyszczenia, Soda wybielająca, Sole wybielające, Spraye 
antystatyczne do odzieży, Środek zmiękczający do tkanin, 
Środki do namaczania prania, Środki do prania tkanin, Środ-
ki do płukania do prania, Środki ochronne do prania, Środki 
polepszające działanie detergentów, Środki rozjaśniające 
do tkanin, Środki zmiękczające do prania, Środki zmiękcza-
jące do tkanin, Substancje do użytku w praniu, Zmiękcza-
nie tkanin (Środki do -), Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Dez-
odoranty dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Szampony 
dla zwierząt domowych, Środki do pielęgnacji zębów dla 
zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Odświeżacze za-
pachów dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, 
Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji], Szampony dla zwierząt [nielecznicze pre-
paraty pielęgnacyjne], Środki do czyszczenia do użytku 
w hodowli inwentarza żywego, Produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, 
Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
Nielecznicze balsamy do łap zwierząt domowych, Aerozo-
le pielęgnujące dla zwierząt, Środki toaletowe, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Dezodoranty i anty-
perspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła i żele, Prepa-
raty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, 
Chusteczki do twarzy, Mydła, Mydełka, Kremy pod prysznic, 
Kremowe mydło do ciała, Kostki mydła do mycia ciała, My-
dła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, 
Mydła granulowane, Mydła karbolowe, Mydła do pielęgna-
cji ciała, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, Mydła robio-
ne ręcznie, Mydła w kremie, Mydła w kostce, Mydła w pły-
nie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w żelu, Mydło pod 
prysznic, Mydło w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli stóp, 
Produkty z mydła, Preparaty do mycia rąk, Środek do mycia 
rąk, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, 
Środki do mycia rak, Szampony do ciała, Żele pod prysz-
nic, Żele do użytku kosmetycznego, Żele do kąpieli i pod 
prysznic nie do celów medycznych, Przeciwpotowe mydła, 
Mydło do skóry, Mydła w postaci żelu, Mydła perfumowane, 
Gąbki nasączone mydłem, Mydła w płynie do rąk i twarzy, 
Mydła w płynie do kąpieli, Mydła z gąbką roślinną [luffą], 
Mydło aloesowe, Mydło migdałowe, Mydło perfumowane, 
Mydło pielęgnacyjne, Mydło w listkach do użytku osobi-
stego, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu 
pod prysznic, Opakowania uzupełniające do dozowników, 
zawierające mydło do rąk, Nielecznicze mydła toaletowe, 
Perfumowane mydła, Peelingi złuszczające do rąk, Peelingi 
złuszczające do stóp, Roztwory mydła, Przeciwtrądzikowe 

środki myjące, kosmetyczne, Balsam po goleniu, Balsamy 
do golenia, Balsam do brody, Kremy do golenia, Kremy 
po goleniu, Kremy przed goleniem, Mleczko po goleniu, 
Mydło do golenia, Płyn do golenia, Pianka do golenia, Olejki 
do brody, Płyny po goleniu, Żel po goleniu, Produkty do go-
lenia w płynie, Preparaty w aerozolu do golenia, Preparaty 
kosmetyczne po goleniu, Balsam do włosów, Balsam od-
żywczy, Brylantyna, Farby do brody, Farby do włosów, Ko-
smetyczne płyny do włosów, Kosmetyki do włosów, Kremy 
do pielęgnacji włosów, Krem do włosów, Lakier do włosów, 
Maseczki do włosów, Maskara do włosów, Maski do pie-
lęgnacji włosów, Odżywki do włosów, Olejek do włosów, 
Pianka do stylizacji, Pianka do włosów, Pianki do włosów, 
Płyny do włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty 
do pielęgnacji brody, Preparaty do układania włosów, Płyny 
pielęgnacyjne do włosów, Pomady do włosów, Preparaty 
do barwienia włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny 
do stylizacji włosów, Kosmetyki do stosowania na skórę, Ko-
smetyki w postaci kremów, Kremy do mycia, Kremy do twa-
rzy i ciała [kosmetyki], Masła do twarzy, Masła do twarzy 
i ciała, Mleczko kosmetyczne, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Olejki do twarzy, Olejki do masażu ciała, Peeling 
w żelu, Peeling do stóp, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki 
pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
pod prysznic, Produkty do mycia rąk, Puder do rąk, Środki 
do czyszczenia rąk, Żel pod prysznic i do kąpieli, Denty-
styczne płyny do płukania ust pozbawione substancji me-
dycznych, Odświeżacze oddechu, Jadalna pasta do zębów, 
Pasta do zębów, Płyn do czyszczenia zębów, Pasty wybie-
lające do zębów, Płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty 
do czyszczenia zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, 
Środki do czyszczenia zębów, Środki do mycia zębów, Żele 
do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Prepa-
raty wybielające do zębów, Naturalne środki perfumeryjne, 
Perfumeryjne (Produkty -), Perfumy, Preparaty zapachowe, 
Produkty perfumeryjne, Toaletowa (Woda -), Woda koloń-
ska, Woda toaletowa, Woda perfumowana, Woda lawen-
dowa, Woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chiń-
skiej, Zapachy do ciała, Zapachy, Zapachowe płyny i kremy 
do pielęgnacji ciała, Wody kolońskie.

(210) 536463 (220) 2021 11 16
(731) OLEMPA MARCIN RAILS ON BOARDS, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUBE4ME

(531) 02.01.23, 02.01.30, 26.15.09, 27.05.01, 27.07.01, 21.01.13, 
29.01.12

(510), (511) 28 Gry planszowe.

(210) 536464 (220) 2021 11 16
(731) MAKOWSKI MAREK BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ 

GERTIS, Świdry
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gertis
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(531) 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transpor-
tem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie transportu, Parkowanie, przechowywa-
nie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi przewozu, 41 Usługi 
instruktażowe i szkoleniowe, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy letnie [rozryw-
ka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności 
sportowych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Świadczenie 
usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług związanych 
z rekreacją wodną, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekre-
acyjnych.

(210) 536466 (220) 2021 11 16
(731) ANTONIUK ZUZANNA SUZI JEWELLERY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUZI JEWELLERY

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 
03.07.06, 03.07.24

(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Pudełka na bi-
żuterię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz 
zawieszki do nich, Metale szlachetne i ich stopy, Bransoletki 
[biżuteria].

(210) 536468 (220) 2021 11 17
(731) FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 45 Licencjonowanie własności intelektualnej, 
Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjono-
wanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków 
towarowych.

(210) 536492 (220) 2021 11 17
(731) SKLEP IBHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPINO Makaron i Wino

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.03.15, 
08.07.03, 11.01.04, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13

(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Ma-
gazynowanie żywności, Składowanie zamrożonej żywności 
w magazynach, Dostawa żywności i napojów przygotowa-
nych do spożycia, 43 Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu 
na imprezy urodzinowe, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(210) 536501 (220) 2021 11 15
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowny)
(540) Multisan Nektar
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Preparaty we-
terynaryjne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, Preparaty witaminowe, 29 Mleko, Mleczne produkty, 
31 Preparaty zwiększające niesienie się drobiu, Makuchy, 
Otręby zbożowe, Pasza dla zwierząt tucznych, Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Spożyw-
cze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty do tuczenia 
zwierząt.

(210) 536503 (220) 2021 11 15
(731) LAB-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAB-TRADE SPRZĘT BADAWCZY I POMIAROWY

(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.11.01, 26.11.05
(510), (511) 9 Urządzenia do badań naukowych i laborato-
ryjnych, Urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urzą-
dzenia pomiarowe.

(210) 536505 (220) 2021 11 15
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pig Plus 1000
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.03, 27.07.11, 27.07.17

(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Preparaty we-
terynaryjne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, Preparaty witaminowe, 29 Mleko, Mleczne produkty, 
31 Preparaty zwiększające niesienie się drobiu, Makuchy, Otrę-
by zbożowe, Pasza dla zwierząt tucznych, Karmy i pasze dla 
zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt.

(210) 536507 (220) 2021 11 15
(731) SANO - NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIPRO BEEF

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryj-
nych, preparaty witaminowe, 29 Mleko, mleczne produkty, 
31 Drób (preparaty zwiększające niesienie się), makuchy, otrę-
by zbożowe, pasza dla zwierząt tucznych, karmy i pasze dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, produkty do tuczenia zwierząt.

(210) 536509 (220) 2021 11 15
(731) LAB-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRE LAB BADANIA PALNOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.05
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
w zakresie miernictwa i eksploracji, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości.

(210) 536512 (220) 2021 11 17
(731) MOTOGO WOJCIECH ŻYŁA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Tenczynek
(540) (znak słowny)
(540) Detailing Obsessed
(510), (511) 3 Kosmetyki samochodowe, Środki do czysz-
czenia i pielęgnacji pojazdów, Szampony samochodowe, Za-
pachy samochodowe, Płyny do spryskiwaczy, 21 Akcesoria 
do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, w tym w szczegól-
ności szczotki, gąbki, rękawice, pędzelki do mycia samocho-
dów, gąbki polerskie, wiadra do mycia, ściereczki z mikrofi-
bry, ręczniki z mikrofibry służące do mycia, aplikatory do wo-
sków, ściągaczki wody, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez 
sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane z nastę-
pującymi produktami: kosmetyki samochodowe, środki 
do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, szampony samo-
chodowe, zapachy samochodowe, płyny do spryskiwaczy, 
akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, w tym 
w szczególności szczotki, gąbki, rękawice, pędzelki do mycia 
samochodów, gąbki polerskie, wiadra do mycia, ściereczki 
z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry służące do mycia, aplika-
tory do wosków, ściągaczki wody, odzież, obuwie, nakrycia 

głowy, 37 Usługi mycia, czyszczenia i konserwacji pojazdów, 
Usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, Kosmetyka 
samochodowa, Polerowanie pojazdów, Usługi prania i czysz-
czenia siedzeń, dywaników oraz tapicerek, Informowanie 
o usługach czyszczenia i kosmetyki pojazdów w internecie.

(210) 536513 (220) 2021 11 15
(731) BERBEĆ SŁAWOMIR, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Spichlerz Złotego Gronia
(510), (511) 29 Bekon, Biały ser z chudego mleka [quark], Ce-
bula konserwowana, Czosnek (konserwowy - ), Chipsy ziem-
niaczane, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżemy, Galaretki, Grzy-
by konserwowane, Kapusta kwaszona, Kaszanka, Konserwo-
wane ryby, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krokiety, 
Łosoś, nieżywy, Marmolada, Masło, Mięso i wędliny, Mięso 
konserwowane, Nadziewane roladki z kapusty, Olej rzepako-
wy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej 
sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia 
lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oli-
wek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Owoce 
konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce 
lukrowane, Owoce przetworzone, Papryka konserwowana, 
Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasty do smarowania na ba-
zie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, 
Pikle, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty sero-
warskie, Przekąski na bazie owoców, Ryby, Sałatki owocowe, 
Sałatki warzywne, Ser twarogowy, Serwatka, Smalec, Szynka, 
Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Warzywa 
gotowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Wa-
rzywa w puszkach, Wątroba, Wieprzowina, Zsiadłe mleko, 
Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Bułeczki słodkie, 
Bułeczki z czekoladą, Chałwa, Chleb, Ciastka, Croissant [roga-
liki z ciasta francuskiego], Czekolada, Czekolada pitna, Herba-
ta, Herbatniki, Kakao, Karmelki [cukierki], Kawa, Kwiaty i liście 
jako substytuty herbaty, Majonez, Makarony, Marynaty, Miód, 
Musztarda, Napary, inne niż do celów leczniczych, Pesto 
[sos], Piernik, Pomadki [cukierki], Pralinki, Przyprawy, Sos żu-
rawinowy [przyprawa], Syropy i melasa, Wyroby cukiernicze, 
Zioła do celów spożywczych, 32 Lemoniada, Napoje bezal-
koholowe, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Piwo, Soki, 
Woda gazowana, Woda mineralna [napoje], 33 Alkohole wy-
sokoprocentowe [napoje], Destylowane napoje, Destylowa-
ne napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gorzkie nalewki, Goto-
we napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Likiery, Miód 
pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, Wódka.

(210) 536516 (220) 2021 11 17
(731) KANIEWSKI RYSZARD DYSTRYBUTOR GAZU PROPAN- 

-BUTAN (LOGO FIRMY JUŻ GAZ), Wierzbie
(540) (znak słowny)
(540) JUŻGAZ
(510), (511) 20 Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowa-
ne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z butlami na gaz, 
zbiornikami metalowymi na paliwo, zbiornikami niemetalo-
wymi na paliwo, 37 Usługi myjni pojazdów, Udostępnianie 
samoobsługowej myjni samochodowej, Naprawa, konser-
wacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi tanko-
wania paliwa do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, 
39 Dostarczanie paliwa, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dys-
trybucji gazu, Magazynowanie gazu.
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(210) 536517 (220) 2021 11 15
(731) BERBEĆ SŁAWOMIR, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Spichlerz Smaków ze Złotego Gronia
(510), (511) 29 Bekon, Biały ser z chudego mleka [quark], Ce-
bula konserwowana, Czosnek (konserwowy - ), Chipsy ziem-
niaczane, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżemy, Galaretki, Grzyby 
konserwowane, Kapusta kwaszona, Kaszanka, Konserwowane 
ryby, Konserwowane warzywa, Korniszony, Krokiety, Łosoś, 
nieżywy, Marmolada, Masło, Mięso i wędliny, Mięso konserwo-
wane, Nadziewane roladki z kapusty, Olej rzepakowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spo-
żywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego do ce-
lów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwsze-
go tłoczenia, Oliwki konserwowane, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owo-
ce przetworzone, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, 
Pasta z oberżyny, Pasty do smarowania na bazie warzyw, 
Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pikle, Potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przekąski 
na bazie owoców, Ryby, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Ser twarogowy, Serwatka, Smalec, Szynka, Śledzie, nieżywe, 
Śmietana [produkty mleczarskie], Warzywa gotowane, Warzy-
wa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, 
Wątroba, Wieprzowina, Zsiadłe mleko, Zupy, Żywność przy-
gotowywana z ryb, 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, 
Chałwa, Chleb, Ciastka, Croissant [rogaliki z ciasta francuskie-
go], Czekolada, Czekolada pitna, Herbata, Herbatniki, Kakao, 
Karmelki [cukierki], Kawa, Kwiaty i liście jako substytuty her-
baty, Majonez, Makarony, Marynaty, Miód, Musztarda, Napary, 
inne niż do celów leczniczych, Pesto [sos], Piernik, Pomadki 
[cukierki], Pralinki, Przyprawy, Sos żurawinowy [przyprawa], 
Syropy i melasa, Wyroby cukiernicze, Zioła do celów spożyw-
czych, 32 Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje na ba-
zie owoców lub warzyw, Piwo, Soki, Woda gazowana, Woda 
mineralna [napoje], 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na ba-
zie zbóż, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Likiery, Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjąt-
kiem piwa), Wino, Wódka.

(210) 536518 (220) 2021 11 17
(731) KANIEWSKI RYSZARD DYSTRYBUTOR GAZU PROPAN- 

-BUTAN (LOGO FIRMY JUŻ GAZ), Wierzbie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUŻGAZ

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowa-
ne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z butlami na gaz, 
zbiornikami metalowymi na paliwo, zbiornikami niemetalo-
wymi na paliwo, 37 Usługi myjni pojazdów, Udostępnianie 
samoobsługowej myjni samochodowej, Naprawa, konser-
wacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi tanko-
wania paliwa do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, 
39 Dostarczanie paliwa, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dys-
trybucji gazu, Magazynowanie gazu.

(210) 536519 (220) 2021 11 17
(731) ROMANOWSKI SŁAWOMIR Z.E. WOLT, Gołdap
(540) (znak słowny)
(540) Nurkowina
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały 
szkoleniowe i instruktażowe, Książki edukacyjne, 39 Usługi 
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, Udzie-
lanie informacji turystycznej za pomocą komputera, Orga-
nizacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, 
41 Wydawanie przewodników turystycznych, Publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, Pu-
blikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Pokazy filmów wideo, Świadczenie usług rozrywkowych 
za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem publikacji, Usługi rozrywkowe 
w zakresie dzielenia się nagraniami audio i wideo, Produkcja 
nagrań wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, 
Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Usłu-
gi rozrywkowe w formie wideo, Udostępnianie rozrywki wi-
deo za pomocą strony internetowej, Udostępnianie rozrywki 
w postaci klipów filmowych za pomocą internetu, Montaż 
taśm wideo, Prezentacja nagrań wideo, Edycja nagrań wideo, 
Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych dla 
turystów, Organizowanie kursów instruktażowych, Szkole-
nie i instruktaż, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
instruktażowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Pro-
wadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkole-
niowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, Zapewnianie kursów instrukta-
żowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 
sportu, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych online, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody 
nauczania na odległość, Nauczanie, trening i instruktaż spor-
towy, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie do-
kumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publiko-
wanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publiko-
wanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druko-
wanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów 
drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamo-
wych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Kursy instruktażowe, Instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Publikowanie literatury in-
struktażowej, Publikowanie książek instruktażowych, Usługi 
w zakresie instruktażu sportowego, Zapewnianie instruktażu 
i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Zapewnianie in-
struktażu związanego z ćwiczeniami, Zapewnianie kursów 
instruktażowych dla młodych ludzi, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie książek 
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie materia-
łów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie 
katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie katalogów 
dotyczących podróży, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie książek, Publikowanie książek edukacyjnych.
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(210) 536520 (220) 2021 11 17
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALLIENTE

(531) 07.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wina, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 536521 (220) 2021 11 15
(731) VIXA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIXA GAMES

(531) 04.05.03, 27.05.01, 02.09.08, 02.09.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, na-
grane, 41 Zapewnianie gier, usługi wydawnicze, w tym elek-
troniczne usługi wydawnicze, 42 Usługi projektowania gier, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
45 Licencjonowanie gier komputerowych.

(210) 536522 (220) 2021 11 17
(731) ŁYSIAK MACIEJ, Słubice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE SŁO-DZĘ!

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Książki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi 

sprzedaży detalicznej w związku z koszulkami z nadrukami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszulkami z nadru-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 536524 (220) 2021 11 17
(731) SYNDER-TAMBORSKA KATARZYNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smile SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH Z UŚMIECHEM 

W ŚWIAT

(531) 03.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Kursy językowe.

(210) 536534 (220) 2021 11 17
(731) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Północ Nieruchomości
(510), (511) 36 Biura pośrednictwa handlu nieruchomo-
ściami, Agencje nieruchomości, Doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa-
mi, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Ocena 
nieruchomości [wycena], Organizowanie najmu nierucho-
mości na wynajem, Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące wyceny nieruchomości.

(210) 536535 (220) 2021 11 15
(731) MUSIELAK TOBIASZ, Popowo Wonieskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) (PROTECT)

(531) 24.17.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie].

(210) 536536 (220) 2021 11 17
(731) HUSZCZA MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BookFood
(510), (511) 9 Programy komputerowe zawarte w tej klasie, 
42 Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service- 
-SaaS), Usługi w zakresie tworzenia oprogramowania kom-
puterowego.

(210) 536541 (220) 2021 11 17
(731) KOHUT JOANNA BERRYCARE, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
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(540) BerryCare
(510), (511) 3 Kosmetyki blokujące promieniowanie słonecz-
ne, Kosmetyki, Balsamy do opalania jako kosmetyki, Kosme-
tyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Kosmetyki naturalne.

(210) 536542 (220) 2021 11 17
(731) HUMANIC UBEZPIECZENIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ruda Śląska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUMANIC

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje ubezpieczeniowe, Doradztwo 
w sprawach ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie ubezpieczeń na życie, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe związane ze zwierzętami, Pośrednictwo ubez-
pieczeniowe, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samocho-
dowych, Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń na życie, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń in-
nych niż na życie, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia budynków, 
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, Ubezpieczenia lotnicze, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia 
medyczne, Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia od od-
powiedzialności osób trzecich, Ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia od pożaru, Ubez-
pieczenia od wypadków, Ubezpieczenia od wypadków 
samochodowych, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia 
samochodowe, Ubezpieczenia towarów, Ubezpieczenia 
związane z mieniem osobistym, Ubezpieczenie dla właści-
cieli nieruchomości, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, 
Ubezpieczenie garaży, Ubezpieczenie od wydatków praw-
nych, Ubezpieczenie od wypadków, Ubezpieczenie ryzyka 
kredytowego, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi agencji ubezpieczeniowej, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, Usługi 
ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe 
związane z pojazdami mechanicznymi, Usługi w zakresie 
ubezpieczeń na życie.

(210) 536552 (220) 2021 11 17
(731) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.07.03, 25.07.04
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymu-
szonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, 
Osłony ochronne na twarz z wymuszonym przepływem po-
wietrza, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników z wymuszonym przepły-
wem powietrza, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, 
Ochronne osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym 

przepływem powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów 
medycznych, Osłony na twarz, inne niż do celów medycz-
nych z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, 
Osłony głowy, Maski twarzowe chroniące przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Maski twarzowe chro-
niące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne, 
Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza, 
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym 
przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do od-
dychania z wymuszonym przepływem powietrza, Maski 
ochronne na oczy, Maski do spawania, Maski do spawania 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania z wymu-
szonym przepływem powietrza.

(210) 536555 (220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AURA
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe 
z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia 
na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, 
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i sto-
jaki [meble], Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane 
z materiałów niemetalowych, Drzwi do mebli wykona-
ne z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi 
do szaf, Drzwi do szafek, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi 
przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, 
Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekra-
ny [meble], Ekrany [meble] do celów pokazowych, wysta-
wowych, Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy 
meblowe, Elementy mebli segmentowych, niemetalowe 
[meble], Elementy metalowe mebli segmentowych [me-
ble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wykończeniowe 
szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf i szafek, Fronty do sza-
fek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy prze-
szklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody, 
Komody [meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], 
Konsole, Konsole [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu 
[meble], Lady do celów prezentacji, Ławy [meble], Meble, 
Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble do prze-
chowywania, Meble tapicerowane, Meble wielofunkcyjne, 
Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wykonane 
z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Meblowe 
(Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki 
do półek [części mebli], Metalowe przesłony [meble], Mo-
duły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], Moduły 
do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe jako 
części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe czę-
ści półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe 
przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalo-
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wy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, Orga-
nizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używane 
jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki 
niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne 
[konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne pa-
nele działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], 
Przenośne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowy-
wania, Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalo-
we (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], 
Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki 
działowe do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ścia-
ny działowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Stanowiska 
maszyn liczących, Stoliki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biuro-
we, Stoły konferencyjne, Stoły marmurowe, Stoły [meble], 
Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przechowywania, 
Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki 
metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szaf-
ki ścienne, Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci 
mebli, Szuflady [części mebli], Szuflady do mebli, Wolnosto-
jące przepierzenia [meble], Wolnostojące biurowe ścianki 
działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy mebli, 35 Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo handlo-
we w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje 
reklamowe, Organizowanie targów handlowych w celach 
reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie 
tekstów reklamowych do celów reklamowych i promo-
cyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa 
mebli, Czyszczenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakie-
rowanie, Naprawa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, 
Tapicerowanie mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja me-
bli, Stolarstwo [naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz 
towarów, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru 
pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie 
wnętrz], Konstrukcyjne (Projektowanie -), Planowanie [pro-
jektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projektowanie] 
wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projek-
towanie mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projekto-
wanie rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi planowania 
[projektowania] biur, Usługi w zakresie projektowania wy-
stroju wnętrz biurowych, Wzornictwo przemysłowe, Wzor-
nictwo przemysłowe i projektowanie graficzne.

(210) 536556 (220) 2021 11 17
(731) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 29.01.13, 25.07.04
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymu-
szonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, 
Osłony ochronne na twarz z wymuszonym przepływem po-
wietrza, Osłony ochronne na twarz dla robotników, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników z wymuszonym przepły-
wem powietrza, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, 
Ochronne osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym 
przepływem powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów 
medycznych, Osłony na twarz, inne niż do celów medycz-
nych z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, 
Osłony głowy, Maski twarzowe chroniące przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Maski twarzowe chro-
niące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne, 
Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza, 
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym 
przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do od-
dychania z wymuszonym przepływem powietrza, Maski 
ochronne na oczy, Maski do spawania, Maski do spawania 
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowe-
go, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania z wymu-
szonym przepływem powietrza.

(210) 536562 (220) 2021 11 17
(731) BŁASZAK ROMAN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) VERO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Bankowe lady, Biurka, Biurka do celów biurowych, Bi-
blioteczki [regały na książki], Biurka i stoły, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty na szafki, Blaty robocze w postaci mebli, Blaty stoło-
we, Blaty wierzchnie do szafek, Boazeria meblarska, Cokoły 
[meble], Części półek (Niemetalowe -), Dekoracyjne listwy 
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych 
do umieszczania na szafkach wystawowych, Dekoracyjne 
panele drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończe-
niowe z drewna do mebli, Dekoracyjne listwy wykończenio-
we z tworzywa sztucznego do zastosowania do mebli robio-
nych na wymiar, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzywa sztucznego do mebli, Dopasowane nakrycia na me-
ble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, Dopaso-
wane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do mebli, Drzwi do mebli wykonane z materiałów nie-
metalowych, Drzwi do mebli wykonane z tworzyw sztucz-
nych, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do szaf, Drzwi do szafek, 
Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi 
przezroczyste ze szkła do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekra-
ny działowe w formie mebli, Ekrany [meble], Ekrany [meble] 
do celów pokazowych, wystawowych, Elementy dzielące 
przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy mebli 
segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Ele-
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do szaf 
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i szafek, Fronty do szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty szklane, Komódki 
z szufladami, Komody, Komody [meble], Komputerowe sta-
nowiska pracy [meble], Konsole, Konsole [meble], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów prezentacji, 
Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe meta-
lowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Me-
ble wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, 
Meble wykonane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane 
ze stali, Meblowe (Półki -), Metalowe drzwi do mebli, Metalo-
we przegródki do półek [części mebli], Metalowe przesłony 
[meble], Moduły biurkowe, Modułowe układy półek [meble], 
Moduły do przechowywania [meble], Nakładki siedzeniowe 
jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemetalowe 
części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Nieme-
talowe przegródki do półek stanowiące części mebli, Nie-
metalowy osprzęt do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, 
Organizery do szuflad, Panele meblowe, Panele rozdzielające 
[przegrody], Parawany [meble], Parawany [meble] używa-
ne jako przepierzenia pokojów biurowych, Płyty meblowe, 
Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przechowywania 
[meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Pół-
ki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścien-
ne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Półki ścienne 
[konstrukcje] metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele 
działowe [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Przeno-
śne ścianki biurowe, Regały, Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe (systemy 
półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], Ruchome biurka, 
Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe do biur 
[meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Sto-
liki, Stoliki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, 
Stoły marmurowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zesta-
wu], Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywania 
[meble], Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki na materiały 
biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szafy 
na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [części mebli], Szu-
flady do mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wolno-
stojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Usługi w zakresie targów i wystaw 
handlowych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Agencje reklamowe, Organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pi-
sanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i pro-
mocyjnych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, 
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Reklama i marketing, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usłu-
gi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, 37 Konserwacja i naprawa mebli, Czysz-
czenie mebli, Lakierowanie, Malowanie i lakierowanie, Napra-
wa i renowacja mebli, Naprawy tapicerskie, Tapicerowanie 
mebli, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Stolarstwo 
[naprawa], 39 Dostawa towarów, Przewóz towarów, 42 Usłu-
gi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Konstrukcyjne 
(Projektowanie -), Planowanie [projektowanie] biur, Plano-
wanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Projek-

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

(210) 536569 (220) 2021 11 18
(731) NAPORA KRZYSZTOF, Podobin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTO Best Win BAR

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 29 Hamburgery, Burgery, Burgery mięsne, Pro-
dukty mięsne w formie burgerów, Steki wołowe, Steki wie-
przowe, Steki z mięsa, Befsztyk z siekanej wołowiny jako 
hamburger, Mięso świeże, Smażone mięso, Mięso mielone 
- mięso siekane, Mięso gotowe do spożycia, Gotowe posił-
ki z mięsa z mięsem jako głównym składnikiem, 41 Usługi 
związane z organizacją wypoczynku, Organizowanie przy-
jęć, balów, Usługi klubowe, Nocne kluby, Usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi związane z or-
ganizacją imprez karaoke, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, 
koncertów, Organizowanie zawodów sportowych, Udostęp-
nianie urządzeń i obiektów sportowych, Usługi związane 
z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, 43 Usługi gastro-
nomiczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Restauracje, w tym samoobsłu-
gowe, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ka-
wiarnie, Kafeterie [bufety], Stołówki, Lodziarnie, Usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, w tym mityngi i narady, Hotele, 
motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Rezerwacje 
miejsc w hotelach.

(210) 536570 (220) 2021 11 18
(731) NAPORA KRZYSZTOF, Podobin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTO Best Win BAR
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 29 Hamburgery, Burgery, Burgery mięsne, Pro-
dukty mięsne w formie burgerów, Steki wołowe, Steki wie-
przowe, Steki z mięsa, Befsztyk z siekanej wołowiny jako 
hamburger, Mięso świeże, Smażone mięso, Mięso mielone 
- mięso siekane, Mięso gotowe do spożycia, Gotowe posił-
ki z mięsa z mięsem jako głównym składnikiem, 41 Usługi 
związane z organizacją wypoczynku, Organizowanie przy-
jęć, balów, Usługi klubowe, Nocne kluby, Usługi związane 
z organizowaniem i obsługą dyskotek, Usługi związane z or-
ganizacją imprez karaoke, Organizowanie i obsługa konfe-
rencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, 
koncertów, Organizowanie zawodów sportowych, Udostęp-
nianie urządzeń i obiektów sportowych, Usługi związane 
z prowadzeniem klubów fitness i kręgielni, 43 Usługi gastro-
nomiczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Restauracje, w tym samoobsłu-
gowe, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ka-
wiarnie, Kafeterie [bufety], Stołówki, Lodziarnie, Usługi wynaj-
mowania sal na posiedzenia, w tym mityngi i narady, Hotele, 
motele, pensjonaty, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Rezerwacje 
miejsc w hotelach.

(210) 536573 (220) 2021 11 16
(731) ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBS GROUP LOGISTIC

(531) 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.05, 
27.05.09, 29.01.13

(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do szyn szafy, Archi-
tektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali 
nieszlachetnych i ich stopów, Metalowe wsporniki do pół-
ek, Metalowe witryny sklepowe, Metalowe ramy regałów 
[inne niż meble], Metalowe wsporniki do półek [inne niż 
części mebli], Drabiny i rusztowania, z metalu, Konstrukcje 
budowlane z metalu, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje 
metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], Magazyny 
metalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety 
konstrukcji, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane 
[metalowe], Modułowe konstrukcje metalowe, Półki meta-
lowe [konstrukcje], Prefabrykowane konstrukcje metalowe, 
37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Budo-
wa konstrukcji stalowych na budynki, Budowa nierucho-
mości przemysłowych, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budowa stoisk na targach handlowych i wystawach, Mon-
taż [instalacja] konstrukcji budynków, Udzielanie informacji 
związanych z konstrukcją budynków, 39 Lądowanie i wyła-
dowanie pojazdów, Magazynowanie, Magazynowanie to-
warów, Magazynowanie towarów handlowych, Świadczenie 
usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów 
magazynowych, Transport i składowanie, Składowanie to-
warów w magazynach, Składowanie towarów, Składowanie 
towarów w transporcie, Przewożenie i dostarczanie towarów, 
Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowe-
go, Organizowanie i świadczenie usług transportowych dro-
gą lądową, morską i powietrzną, Informacja o transporcie, 

Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Udzielanie 
porad związanych z usługami spedycyjnymi, Usługi infor-
macyjne w zakresie przewozu ładunku, Usługi informacyjne 
związane z metodami transportu, Usługi informacyjne zwią-
zane z transportem towarów, Wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, 
Dzierżawa magazynów, Wynajem miejsc magazynowych, 
Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Wynajem 
kontenerów do magazynowania i składowania, Wypożycza-
nie regałów paletowych, Wypożyczanie środków transportu, 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowa-
niem, 40 Wynajmowanie sprzętu maszynowego do mon-
tażu, 42 Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące 
projektowania, Doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, Planowanie projektu, Planowanie [projektowanie] 
budynków, Projektowanie budowlane, Projektowanie bu-
dynków, Projektowanie systemów składowania, Projektowa-
nie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie wnętrz 
budynków, Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi do-
radcze w zakresie projektowania, Usługi konsultacyjne w za-
kresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamó-
wienie, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie mebli, Pro-
jektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz 
osób trzecich.

(210) 536579 (220) 2021 11 18
(731) WNĘK ŁUKASZ, Mędrzechów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wnęk MAJSTER POLSKA

(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: narzędzia napędzane silnikowo, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: narzędzia napędzane silnikowo, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia 
podręczne mechaniczne, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: narzędzia podręczne me-
chaniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: elektryczne narzędzia ręczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
elektryczne narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: narzędzia ścierne 
(ręczne), Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia 
napędzane elektrycznie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: narzędzia napędzane elek-
trycznie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: narzędzia do okrawania, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia 
do okrawania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne narzędzia wiertnicze, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne narzędzia wiertnicze, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia 
pneumatyczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: narzędzia pneumatyczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia mechaniczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: narzędzia mechaniczne, Usługi 
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sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia 
elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia 
hydrauliczne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: narzędzia hydrauliczne.

(210) 536583 (220) 2021 11 16
(731) TOMZIK DAMIAN MIUM MASH, Zebrzydowice
(540) (znak słowny)
(540) MIUMMASH
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczo-
rowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylo-
we torebki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki 
do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu hobo, Kopertówki 
[małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki, portmo-
netki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski 
na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki na biodra 
[nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do nosze-
nia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe 
damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, 
Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na do-
kumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui 
na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe jako portfele, 
Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, 
Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe torby 
dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia 
niemowląt przez ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski 
do portmonetek, Paski do torebek na ramię, Plecaki, Płó-
cienne torby na zakupy, Podręczne torby do samolotu, Tor-
by Podróżne, Plecaki [małe], Plecaki wycieczkowe, Portfele, 
Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfe-
le na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele 
na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki 
i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty jako 
aktówki, Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne jako fu-
terały, Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze 
wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wy-
jazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla 
dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, 
Walizki, 25 Balerinki jako obuwie, Baletki, Botki, Botki dla ko-
biet, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt z wełny, Buty 
baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, 
Buty do baletu, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, 
Buty do trekkingu, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, 
Buty na rzepy, Buty na platformie, Buty na wysokim obca-
sie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty sznurowane, Buty 
wodoodporne, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, 
Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, 
Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze 
jako obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego 
użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla ko-
biet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie 
do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż 
sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obu-
wie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyj-
ne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Pantofle 
bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle domowe, Sandały, 
Sandały damskie, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały 
i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały 
niemowlęce, Tenisówki, Tenisówki jako obuwie, Paski, Paski 
jako odzież, Paski skórzane jako odzież, Paski z materiału, Pa-

ski do butów, Paski materiałowe jako odzież, Paski wykonane 
z imitacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i handlowej 
w zakresie następujących produktów:, Torebki, Skórzane to-
rebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-paski, 
Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki-worki, Małe torebki 
kopertówki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu 
bobo, Kopertówki jako małe torebki, Torebki wykonane 
ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki noszone 
na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston 
bag], Torebki na biodra [nerki], Torebki wykonane z imitacji 
skóry, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewie-
szania przez ramię, Małe damskie torebki bez rączki, Aktówki, 
Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, 
Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety 
okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe 
jako portfele, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Ko-
pertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe 
torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosi-
dełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do no-
szenia niemowląt przez ramię, Niewielkie torby podróżne, 
Paski do portmonetek, Paski do torebek na ramię, Plecaki, 
Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby do samolotu, 
Torby podróżne, Małe plecaki, Plecaki wycieczkowe, Portfele, 
Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfe-
le na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele 
na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i ak-
tówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [aktówki], 
Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futerały], Teczki 
ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze wycieczki, 
Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weeken-
dowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, Torby 
płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, Bale-
rinki jako obuwie, Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki nie-
mowlęce, Buciki dla niemowląt z wełny, Buty baletowe, Buty 
damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, 
Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na rzepy, Buty 
na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, 
Buty skórzane, Buty sznurowane, Buty wodoodporne, Buty 
wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty 
zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyj-
ściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze jako obuwie, Obuwie 
codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie 
i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie prze-
ciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle 
do baletu, Pantofle domowe, Sandały, Sandały damskie, Po-
deszwy do naprawy obuwia, Sandały i buty plażowe, San-
dały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Teni-
sówki, Tenisówki jako obuwie, Paski, Paski jako odzież, Paski 
skórzane jako odzież, Paski z materiału, Paski do butów, Paski 
materiałowe jako odzież, Paski wykonane z imitacji skóry.

(210) 536585 (220) 2021 11 16
(731) EKSPERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERTIS
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(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, Bu-
dowa fundamentów budynków, Budowa budynków insty-
tucjonalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa galerii, Budowa sklepów, Budowa szpitali, 
Budowa dróg, Budowa ganków, Budowa ścian, Budowa 
mostów, Budowa budynków na zamówienie, Konserwacja 
budynków, Naprawa budynków, Restauracja budynków, Od-
nawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie 
budynków, Konstrukcja budynków, Zbrojenie budynków, 
Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie 
budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie budynków 
i budowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, 
Budowa budynków służby zdrowia, Budowanie nierucho-
mości, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór 
budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem 
budowy, Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu 
budowy, Nadzorowanie konstruowania budynków, Instalo-
wanie wyposażenia budynków, Izolowanie budynków goto-
wych, Naprawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące 
budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa 
budowlanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem 
rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wy-
najem narzędzi budowlanych, Budownictwo wodno-lą-
dowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie 
informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownic-
two], Budowa domów na zamówienie, Instalacja rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi 
inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Konser-
wacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany na miejscu, 
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad wyburzaniem 
budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż insta-
lacji na placach budowy, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy budyn-
ków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja 
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące remontów budynków, Usługi w zakresie remontów 
budynków, 42 Analiza materiałów, Analizy toksyczności, 
Analizy biologiczne, Analizy chemiczne, Analizy laborato-
ryjne, Analizy komputerowe, Analiza metalurgiczna, Anali-
za naukowa, Analiza biochemiczna, Analizy wykonalności 
projektu, Usługi analizy technologicznej, Analiza sygnałów 
telekomunikacyjnych, Analiza powłok polimerowych, Anali-
zy naukowe wspomagane komputerowo, Badania i analizy 
naukowe, Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Przy-
gotowywanie badań dotyczących analizy projektu, Analiza 
projektu produktu, Analiza opracowywania produktu, Ana-
liza zachowania konstrukcji budynków, Testowanie i analiza 
materiałów, Analiza powietrza w środowisku budowlanym, 
Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, 
Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi inżynieryjne 
w zakresie analizy maszyn, Usługi w zakresie analizy danych 
technicznych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów 
komputerowych, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy kon-
strukcji, Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Studia 
wykonalności w zakresie analiz materiałów, Usługi laborato-
ryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie analiz wykonal-
ności w zakresie projektów, Usługi w zakresie analizy przemy-
słowej, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, 
Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Testo-
wanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomuni-
kacyjnych, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich 
do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena towarów 
osób trzecich do celów certyfikacji, Kontrola kosztów budo-
wy, Planowanie budowy nieruchomości, Inspekcja budow-

lana [oględziny], Opracowywanie projektów budowlanych, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcji, Moni-
torowanie konstrukcji budowlanych, Badania dotyczące ma-
szyn budowlanych, Badania w dziedzinie budownictwa, Ba-
dania dotyczące technologii budowy maszyn, Usługi w za-
kresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, Sporządzanie pla-
nów budowlanych obiektów rekreacyjnych, Usługi badaw-
cze związane z budownictwem, Doradztwo w zakresie pro-
jektów architektonicznych i budowlanych, Usługi doradztwa 
technologicznego w zakresie analiz budowy maszyn, Usługi 
projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie 
projektów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie technologii, 
Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Usługi w za-
kresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne 
związane z projektowaniem, Usługi doradztwa technolo-
gicznego, Usługi doradztwa informatycznego, Doradztwo 
techniczne, Doradztwo projektowe, Doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, Usługi w zakresie doradztwa kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, 
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w za-
kresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowanie projek-
tów technicznych w dziedzinie budownictwa, Badania tech-
nologiczne związane z przemysłem budowlanym, Kontrola 
jakości materiałów budowlanych, Projektowanie systemów 
inżynierii budowlanej, Przegląd wadliwych konstrukcji, Usłu-
gi w zakresie przeglądów technicznych, Ocena jakości, Usługi 
oceny pomiarów, Oceny techniczne związane z projektowa-
niem, Testowanie i ocena materiałów, Doradztwo w zakresie 
analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, Oceny w dzie-
dzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Oceny w dzie-
dzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Ocena 
i badanie nieruchomości pod kątem obecności materiałów 
niebezpiecznych.

(210) 536589 (220) 2021 11 16
(731) EKSPERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) Ekspertis
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, 
Budowa fundamentów budynków, Budowa budynków insty-
tucjonalnych, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa 
budynków edukacyjnych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa galerii, Budowa sklepów, Budowa szpita-
li, Budowa dróg, Budowa ganków, Budowa ścian, Budowa 
mostów, Budowa budynków na zamówienie, Konserwacja 
budynków, Naprawa budynków, Restauracja budynków, Od-
nawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie 
budynków, Konstrukcja budynków, Zbrojenie budynków, 
Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie 
budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie budynków i bu-
dowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budo-
wa budynków służby zdrowia, Budowanie nieruchomości, 
Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budow-
lany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy, 
Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu budowy, 
Nadzorowanie konstruowania budynków, Instalowanie wy-
posażenia budynków, Izolowanie budynków gotowych, Na-
prawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące budow-
nictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budow-
lanego, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań 
budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem narzędzi 
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budowlanych, Budownictwo wodno-lądowe, Doradztwo 
inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budow-
lanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Budowa do-
mów na zamówienie, Instalacja rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, Usługi inspekcji budow-
lanej [w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa 
budynków, Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzór 
nad renowacją budynków, Montaż instalacji na placach bu-
dowy, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi 
doradztwa w zakresie budowy budynków, Doradztwo inży-
nieryjne (usługi budowlane), Informacja o naprawach, Remont 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące remontów bu-
dynków, Usługi w zakresie remontów budynków, 42 Analiza 
materiałów, Analizy toksyczności, Analizy biologiczne, Analizy 
chemiczne, Analizy laboratoryjne, Analizy komputerowe, Ana-
liza metalurgiczna, Analiza naukowa, Analiza biochemiczna, 
Analizy wykonalności projektu, Usługi analizy technologicz-
nej, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza powłok 
polimerowych, Analizy naukowe wspomagane komputero-
wo, Badania i analizy naukowe, Analizy w zakresie inżynierii 
technologicznej, Przygotowywanie badań dotyczących ana-
lizy projektu, Analiza projektu produktu, Analiza opracowy-
wania produktu, Analiza zachowania konstrukcji budynków, 
Testowanie i analiza materiałów, Analiza powietrza w środo-
wisku budowlanym, Analiza zachowania struktury materiałów 
budowlanych, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi 
inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, Usługi w zakresie ana-
lizy danych technicznych, Usługi doradcze dotyczące analizy 
systemów komputerowych, Usługi inżynieryjne w zakresie 
analizy konstrukcji, Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnia-
nych, Studia wykonalności w zakresie analiz materiałów, Usłu-
gi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie analiz 
wykonalności w zakresie projektów, Usługi w zakresie analizy 
przemysłowej, Analiza i ocena dotycząca projektowania pro-
duktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produk-
tów, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, Testowanie, analiza i ocena usług osób 
trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena to-
warów osób trzecich do celów certyfikacji, Kontrola kosztów 
budowy, Planowanie budowy nieruchomości, Inspekcja bu-
dowlana [oględziny], Opracowywanie projektów budowla-
nych, Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcji, 
Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Badania dotyczące 
maszyn budowlanych, Badania w dziedzinie budownictwa, 
Badania dotyczące technologii budowy maszyn, Usługi w za-
kresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego 
w zakresie inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, Sporządzanie pla-
nów budowlanych obiektów rekreacyjnych, Usługi badawcze 
związane z budownictwem, Doradztwo w zakresie projektów 
architektonicznych i budowlanych, Usługi doradztwa techno-
logicznego w zakresie analiz budowy maszyn, Usługi projek-
towania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów 
budowlanych, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo 
eksperckie dotyczące technologii, Usługi w zakresie ekspertyz 
technologicznych, Doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi do-
radztwa informatycznego, Doradztwo techniczne, Doradz-
two projektowe, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakre-
sie badań naukowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
konstrukcyjnego, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii 
budowlanej, Opracowanie projektów technicznych w dzie-
dzinie budownictwa, Badania technologiczne związane 
z przemysłem budowlanym, Kontrola jakości materiałów bu-

dowlanych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, 
Przegląd wadliwych konstrukcji, Usługi w zakresie przeglądów 
technicznych, Ocena jakości, Usługi oceny pomiarów, Oceny 
techniczne związane z projektowaniem, Testowanie i ocena 
materiałów, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczą-
ce oceny zniszczeń, Oceny w dziedzinie nauki wykonywane 
przez inżynierów, Oceny w dziedzinie technologii wykony-
wane przez inżynierów, Ocena i badanie nieruchomości pod 
kątem obecności materiałów niebezpiecznych.

(210) 536592 (220) 2021 11 18
(731) JABŁOŃSKA-WAWRZYNIUK MAŁGORZATA, Gdańsk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.02.01, 26.03.04, 26.03.07, 26.04.04, 26.07.25
(510), (511) 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie i pro-
jektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowa-
nie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm.

(210) 536599 (220) 2021 11 18
(731) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KENYA JOURNEY EAU DE PARFUM VAPORISATEUR

(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała.

(210) 536605 (220) 2021 11 18
(731) HAPPY CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rokietnica

(540) (znak słowny)
(540) Happy Credit
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Transakcje finansowe, 
Operacje finansowe, Pożyczki, kredyty ratalne, Kredyty kon-
solidacyjne, Leasing finansowy, Usługi agencji inkasa i biur 
kredytowych, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacje finansowe, Sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe likwidacji przedsiębiorstw, Wycena 
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków i nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pośred-
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, Dzierżawa nie-
ruchomości, Wycena majątku nieruchomego, Pożyczki hipo-
teczne pod zastaw, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, Wynajmowanie 
mieszkań, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, Informacja o ubezpieczeniach, Pośred-
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nictwo ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze, 42 Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Powielanie oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Insta-
lacje oprogramowania komputerowego, Powielanie danych 
komputerowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, Wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowej, 
Wypożyczanie serwerów.

(210) 536608 (220) 2021 11 18
(731) HAPPY CREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rokietnica

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAPPY CREDIT  EKSPERCI FINANSOWI

(531) 26.05.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Transakcje finansowe, 
Operacje finansowe, Pożyczki, Kredyty ratalne, Kredyty kon-
solidacyjne, Leasing finansowy, Usługi agencji inkasa i biur 
kredytowych, Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Informacje finansowe, Sponsorowanie finan-
sowe, Usługi finansowe likwidacji przedsiębiorstw, Wycena 
finansowa w zakresie ubezpieczeń, banków i nieruchomości, 
Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pośred-
nictwo w sprawach majątku nieruchomego, Dzierżawa nie-
ruchomości, Wycena majątku nieruchomego, Pożyczki hipo-
teczne pod zastaw, Zarządzanie majątkiem nieruchomym, 
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych, Wynajmowanie 
mieszkań, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, Informacja o ubezpieczeniach, Pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze, 42 Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie systemów komputerowych, Projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, Powielanie oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Insta-
lacje oprogramowania komputerowego, Powielanie danych 
komputerowych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, Wynajmowanie zasobów serwerów sieci komputerowej, 
Wypożyczanie serwerów.

(210) 536615 (220) 2021 11 18
(731) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chico for pets

(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13, 27.05.03
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Obroże prze-
ciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Owadobójcze szampo-
ny dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Preparaty dezodory-
zujące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty do mycia 
zwierząt, 18 Gryzaki ze skóry surowej dla psów, Wyroby 
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Buty dla psów, Ka-
gańce, Nosidełka dla zwierząt [torby], Obroże, Obroże dla 
kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, Obroże dla 
zwierząt domowych, Odzież dla psów, Odzież dla zwie-
rząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia dla zwierząt, 
20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Budki 
dla zwierząt domowych, Budy dla psów, Budy dla psów 
[psie budy], Budy dla zwierząt domowych, Domki dla pta-
ków, Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Klatki 
dla zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, 
dla zwierząt domowych, Koszyki dla kotów, Koszyki dla 
psów, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki do wy-
ściełania klatek dla zwierząt domowych, Posłania dla ko-
tów, Posłania dla psów, Posłania dla zwierząt, Posłania dla 
zwierząt domowych, Przenośne budy, Zwierzęta domowe 
(Skrzynki lęgowe dla -), 21 Akwaria i wiwaria, Akwaria kulo-
we, Czerpaki do karmy dla psów, Grzebienie dla zwierząt, 
Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domo-
wych, Grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, 
Karmniki dla ptaków, Klatki dla ptaków, Klatki dla ptaków 
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Klatki druciane 
na zwierzęta domowe, Kuwety dla kotów, Kuwety dla zwie-
rząt domowych, Łopatki do usuwania nieczystości zwierząt 
domowych, Metalowe klatki do użytku domowego, Miski 
dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, au-
tomatyczne, Miski do picia dla zwierząt domowych, Miski 
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, Niemechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w postaci przenośnych dystrybuto-
rów wody i płynów, Niezmechanizowane podajniki karmy 
dla zwierząt, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów 
dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych zwie-
rząt, Pojemniki na karmę dla ptaków, Pojemniki na nieczy-
stości dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla 
zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Rę-
kawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Szczotki 
dla zwierząt domowych, Szczotki do pielęgnacji zwierząt 
domowych, Szczotki do zębów dla zwierząt, 31 Ściółka dla 
zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 536617 (220) 2021 11 18
(731) PODŁUCKI ROBERT, Suchocin
(540) (znak słowny)
(540) CSA
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Urządzenia elektroniczne 
do monitoringu.

(210) 536618 (220) 2021 11 18
(731) J. BÓJKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 

Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSORCJUM KANCELARII
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(531) 01.17.11, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi praw-
ne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjo-
nowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi 
prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi 
prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań 
patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kre-
skówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji tele-
wizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z pro-
gramami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i ra-
diowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych 
z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjono-
wanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzysty-
waniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów 
radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie 
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie 
zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi praw-
ne], Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Li-
cencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], 
Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników 
w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestrowa-
nie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie licencji [usługi 
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi dorad-
cze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
Usługi informacji prawnej, Usługi licencjonowania związane 
z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania 
związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usłu-
gi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków 
towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne, 
Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące 
nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczą-
ce praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące 
rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące 
testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świad-
czone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne 
w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie testamen-
tów, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne w za-
kresie procedur związanych z prawami własności przemysło-
wej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania 
umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi 
prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi praw-
ne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowa-
nia i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków, 
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do fil-
mów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własno-
ści przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw do emisji, Usługi prawne związane z li-
cencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane 
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produk-

cji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Za-
rządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich poprzez licencjonowanie na rzecz osób 
trzecich [usługi prawne], Usługi związane z przeniesieniem 
tytułu własności [usługi prawne], Usługi wsparcia prawnego, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie doradz-
twa prawnego, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzy-
gania sporów [usługi prawne], Usługi rejestracyjne (prawne), 
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych, Usługi prawne związane z zarządzaniem pra-
wami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywa-
niem tych praw, Usługi prawne związane z tworzeniem i re-
jestracją firm, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem 
praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, 
telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane 
z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne zwią-
zane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Badania 
prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji praw-
nych, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie 
opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi 
na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane 
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne zwią-
zane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyj-
ną i sportami, Doradztwo prawne związane z mapowaniem 
patentów, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych fran-
szyzy, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawny-
mi, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji 
prawnych, Monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, Organizowanie świadczenia 
usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Po-
rady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w za-
kresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, 
Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne konsul-
tacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przygotowywanie 
raportów prawnych z zakresu praw człowieka, Sporządza-
nie ekspertyz prawnych, Świadczenie usług w zakresie ba-
dań prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług 
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie 
informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie infor-
macji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi asystentów prawnych, 
Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności 
intelektualnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w od-
niesieniu do kwestii prawnych, Sprawdzanie standardów 
i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regu-
lacjami, Udzielanie informacji na temat agencji licencjonują-
cych prawa autorskie, Udzielanie informacji w zakresie kwestii 
związanych z prawami człowieka, Zarządzanie prawami au-
torskimi twórców, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarzą-
dzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorski-
mi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami 
autorskimi na rzecz osób trzecich, Usługi adwokackie, Usługi 
adwokatów, Usługi radców prawnych, Usługi kancelarii paten-
towych, Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności 
intelektualnej, Profesjonalne usługi doradcze związane z na-
ruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi dorad-
cze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze 
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z pra-
wami autorskimi, Usługi notarialne, Usługi notariuszy.
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(210) 536624 (220) 2021 11 18
(731) OWCARZ ANDRZEJ NTCE, Żory
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NTCE

(531) 26.01.01, 26.01.13, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Chemikalia do uzdatniania wody, Środki 
do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania wody, Pro-
dukty chemiczne do uzdatniania wody, Składniki chemiczne 
do uzdatniania wody, Bakterie do uzdatniania wody, Chemi-
kalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, Środki 
chemiczne do oczyszczania wody stosowane w basenach, 
Chemikalia do użytku w basenach, Bezchlorowe miesza-
niny utleniające do basenów, Chlor do basenów kąpielo-
wych, Preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania 
wody w basenach pływackich, Preparaty chemiczne do te-
stowania wody w basenach pływackich, Środki chemiczne 
do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hy-
dromasażem, Produkty chemiczne do oczyszczania wody 
w basenach SPA (z możliwością pływania), Zmiękczacze 
wody [preparaty], Preparaty od oczyszczania wody, Odczyn-
niki do testowania wody, Substancje do zmiękczania wody, 
Preparaty do zmiękczania wody, Substancje chemiczne 
do oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do oczyszcza-
nia wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody, Che-
mikalia do celów oczyszczania wody, Dodatki chemiczne 
do dezynfekcji wody, Środki chemiczne do badania wody, 
Środki do zmiękczania wody, Produkty do odwapniania 
wody, Preparaty chemiczne do uzdatniania wody, Sól prze-
mysłowa do oczyszczania wody, Preparaty do biologicz-
nego oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do użytku 
przy zmiękczaniu wody, Substancje chemiczne stosowane 
w oczyszczaniu wody, Minerały od uzdatniania wody do sto-
sowania w basenach i spa, 11 Fontanny wodne, Fontanny, 
Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, 
Ozdobne fontanny, Zbiorniki na wodę, Spa [baseny podgrze-
wane], Baseny termalne, 37 Konserwacja basenów, Budowa 
basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Budowa 
saun, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Naprawa insta-
lacji do zaopatrzenia w wodę, Konserwacja instalacji do za-
opatrywania w wodę, Budowa instalacji wodociągowych, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa urządzeń do wy-
twarzania pary, Naprawa i konserwacja urządzeń grzew-
czych, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania 
wody, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, 
Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa obiektów 
do celów rekreacyjnych, Budowa instalacji wykorzystujących 
energię geotermiczną, Czyszczenie basenów.

(210) 536626 (220) 2021 11 16
(731) WOCH WOJCIECH CYBERNET WMW, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) Jurajska Sieć Światłowodowa
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, świadczenie usług 
w zakresie dostarczania łączy internetowych i transmisji da-
nych cyfrowych.

(210) 536627 (220) 2021 11 16
(731) WOCH WOJCIECH CYBERNET WMW, Zabierzów
(540) (znak słowny)

(540) CYBERNET WMW
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, świadczenie usług 
w zakresie dostarczania łączy internetowych i transmisji da-
nych cyfrowych.

(210) 536629 (220) 2021 11 16
(731) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICK OR TREAT BOO!

(531) 02.09.04, 03.07.23, 05.09.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, 
sago, kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, chleb, 
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, melasa (syropy), 
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Przyprawy, Lód.

(210) 536632 (220) 2021 11 16
(731) CZUBKOWSKA VIOLETTA VIVA FASHION, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bjubju

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria ze szkła sztrasowego, 
Bransoletki, Breloczki, Broszki, Kamienie jubilerskie, Kamienie 
półszlachetne, Kamienie szlachetne, Kolczyki, Łańcuszki, Me-
tale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, Na-
szyjniki, Nici ze srebra, Nici z metali szlachetnych, Obrączki, 
Ozdoby (biżuteria), Ozdoby ze srebra, Perły, Perły z ambroidu, 
Rod, Spinki do krawatów, Spinki do mankietów, Srebro, nie-
przetworzone lub kute, Stopery, Stopy metali szlachetnych, 
Zegarki, Pierścionki, Zawieszki, Złoto.

(210) 536637 (220) 2021 11 17
(731) MURAWSKA ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Orszak Dziejów
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Artykuły papiernicze, 
Publikacje drukowane, Drukowane zaproszenia, Programy 
imprez, Przewodniki, Drukowany materiał promocyjny, 
Śpiewniki, Afisze, Albumy, Broszury, Czasopisma, Fotogra-
fie, Książki, Rysunki, Periodyki, Druki, Przewodniki drukowa-
ne, Ulotki, Skrypty, Foldery, Formularze, Koperty, zakładki 
do książek, Podręczniki szkolne, Materiały i wydawnictwa 
naukowe i/lub edukacyjne, Materiały dydaktyczne i szko-
leniowe, Materiały edukacyjne, Materiały piśmienne, Dru-
kowane reklamy, Drukowane kupony, Drukowane arkusze 
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muzyczne, Drukowane wykroje kostiumów, Drukowane 
karty, Karty do zapisywania wyników podczas gry, Druko-
wane dyplomy, Drukowane arkusze informacyjne, Biule-
tyny (materiały drukowane), Drukowane materiały eduka-
cyjne, Drukowane materiały opakowaniowe, Drukowane 
znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania pod-
czas specjalnych wydarzeń, Papierowe ozdoby, Bony war-
tościowe, Papier na publikacje, Wydawnictwa periodyczne 
i nieperiodyczne, 41 Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, 
Edukacja religijna, Organizowanie imprez kulturalnych i/lub 
artystycznych, Usługi organizowania koncertów i/lub wido-
wisk publicznych, Organizowanie zgromadzeń, występów, 
marszów, manifestacji, pochodów, festynów, widowisk, 
konferencji, wystąpień publicznych, Usługi organizowania 
imprez krzewiących wartości religijne i/lub patriotyczne, 
Organizowanie i wystawianie spektakli, widowisk, przed-
stawień, Organizowanie i wystawianie widowisk na żywo, 
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i/lub edukacji, 
Organizowanie pokazów artystycznych, rozrywkowych, 
edukacyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie i pro-
wadzenie balów dobroczynnych, Publikacja czasopism, 
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji dru-
kowanych, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, w tym artykułów i prezentacji multi-
medialnych, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie 
tekstów w formie elektronicznej w Internecie, Wydawanie 
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektro-
nicznych nośników informacji, Udostępnianie publikacji 
on-line, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do ce-
lów innych niż reklamowe, Wydawanie biuletynów, kata-
logów, prospektów, Publikowanie elektroniczne on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Usługi wydawania publikacji periodycz-
nych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, 
Działalność wydawnicza, Realizacja spektakli, Realizacja 
widowisk, Produkcja i rozpowszechnianie spektakli, wido-
wisk, imprez artystycznych, rozrywkowych, edukacyjnych, 
wystaw kulturalnych i/lub edukacyjnych, Produkcja filmów, 
nagrań audio i/lub video, Publikowanie tekstów w postaci 
płyt CD-ROM, Informacja dotycząca wymienionych wyżej 
usług, w tym prezentowana on-line.

(210) 536648 (220) 2021 11 16
(731) WOCH WOJCIECH CYBERNET WMW, Zabierzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WMW

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne, świadczenie usług 
w zakresie dostarczania łączy internetowych i transmisji da-
nych cyfrowych.

(210) 536656 (220) 2021 11 19
(731) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPL OpenAg Crop Service

(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Regulatory wzrostu roślin, Podłoża hodowlane 
dla roślin, Nawozy, Nawozy do roślin, Biostymulatory roślin, 
Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substytuty gleby, Pre-
paraty hamujące kiełkowanie warzyw, Polepszacze do gleby, 
Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środ-
ki do uzdatniania gleby do celów rolniczych, Substancje 
do poprawy stanu gleby, Produkty chemiczne do podtrzy-
mywania świeżości warzyw, Produkty chemiczne do pod-
trzymywania świeżości owoców, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, Dodatki chemiczne 
do fungicydów, Dodatki chemiczne do gleby, Dodatki che-
miczne do nawozów, Dodatki chemiczne do pestycydów, 
Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty chemicz-
ne do użyźniania gleby, Środki chemiczne dla ogrodnictwa, 
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rolnic-
twa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów 
oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla 
rolnictwa, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fun-
gicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
Środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytni-
cze], Środki chemiczne do użytku jako półprodukty w pro-
dukcji pestycydów, Środki chemiczne do użytku w mie-
szankach pestycydowych, Środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Bakteriocydy [inne 
niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], 5 Fungicydy, 
Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Pestycydy 
rolnicze, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, 
Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty grzybobój-
cze, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, 
Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Środki owado-
bójcze, Środki chwastobójcze, Pestycydy do celów ogrod-
niczych, 40 Usługi uzdatniania gleby, 44 Usługi zwalczania 
szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, 
szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania 
nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Doradz-
two w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Ogrod-
nictwo i kształtowanie krajobrazu, Usługi informacyjne do-
tyczące używania nawozów w rolnictwie, Usługi rolnicze, 
ogrodnicze i leśne.

(210) 536662 (220) 2021 11 18
(731) SIEDLECKA NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT50/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 89

(540) IS IZULA SUSHI

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Przygotowywanie posiłków i napojów, Ca-
tering na imprezy okolicznościowe, Przygotowywanie dań 
na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi restauracyjne.

(210) 536668 (220) 2021 11 19
(731) GEHRMANN RAFAŁ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O’CHEESE

(531) 08.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi 
restauracji fast-food.

(210) 536669 (220) 2021 11 19
(731) CAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR WRAP POLAND

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Reklama, Reklama zewnętrzna, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Agencje reklamowe, Rozpowszechnianie reklam.

(210) 536676 (220) 2021 11 19
(731) GRENDA BRONISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE GRENBUD, Łochowo
(540) (znak słowny)
(540) Grenbud
(510), (511) 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i oczyszczania powietrza, Instalacje centralnego ogrzewania, 
Gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, Instalacje 
do ogrzewania wodnego, Gazowe instalacje centralnego 
ogrzewania, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatu-
ra wodno-kanalizacyjna, Instalacje kanalizacyjne, Instalacje 
gazowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z insta-
lacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 

z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z instalacjami gazowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami grzewczymi, 37 Na-
prawa instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, Odnawianie instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych, Naprawa systemów kanalizacji, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Insta-
lacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja 
urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Usługi naprawy 
kotłów, Instalowanie kotłów, Czyszczenie i naprawa kotłów.

(210) 536689 (220) 2021 11 21
(731) ROMANIUK JULITA BIEDANIZM, Gołdap
(540) (znak słowny)
(540) Biedanizm
(510), (511) 16 Książki kucharskie.

(210) 536690 (220) 2021 11 21
(731) POGODA-SZLACHTA ARTUR, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INWESTOR KAMIENIC

(531) 27.05.05, 26.05.06, 29.01.12
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie fi-
nansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wy-
dawanie kart przedpłaconych i bonów, Gwarantowanie 
ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Usługi w zakresie depozytów 
przedmiotów wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsoro-
wanie finansowe.

(210) 536695 (220) 2021 11 21
(731) PYCHOWSKA-DUL PAULINA GABINET 

PEDAGOGICZNO-TERAPEUTYCZNY KRÓLICZKA KIKI, 
Lublin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ki Ki Gabinet pedagogiczno-terapeutyczny  

Króliczka KiKi

(531) 03.05.01, 03.05.20, 16.03.13, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 Zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozry- 
wka/edukacja].
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(210) 536699 (220) 2021 11 18
(731) SMĘTEK JERZY HURTOWNIA PRZEMYSŁOWA SMĘTEK, 

Łomża
(540) (znak słowny)
(540) GARYBULGARY
(510), (511) 21 Aeratory do wina, Brytfanny, Butelki, Butelki 
na napoje dla podróżnych, Cedzaki do użytku domowego, 
Chochle do podawania, Cukiernice, Czajniczki do herbaty, 
Deski do krojenia do kuchni, Doniczki na kwiaty, Doniczki 
okienne, Dozowniki mydła, Dzbanki, Dzieła sztuki z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dziobki do nalewania, 
Elementy podtrzymujące ruszt, Figurki z porcelany, cerami-
ki, gliny, terakoty lub szkła, Filiżanki, Fiolki szklane [pojem-
niki], Formy do ciast i ciastek, Formy i foremki [przybory 
kuchenne], Formy, foremki [przybory kuchenne], Garnki, 
Garnki kuchenne, Gąbki do użytku domowego, Gąsiory, Gą-
siory szklane, Karafki [na alkohol], Kieliszki do jajek, Klamer-
ki do wieszania ubrań na sznurze, Klosze do przykrywania 
masła, Klosze do przykrywania sera, Koryta, Koryta do picia, 
Kosze do użytku domowego, Kosze na chleb do użytku 
domowego, Kosze na papier, Kosze na śmieci, Kotły, Ko-
ziołki pod noże na stół, Kruszarki do użytku kuchennego, 
nieelektryczne, Kryształ [wyroby szklane], Kubki, Kubki z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Kubły, Kufle, Kufle na piwo, 
Kuwety dla zwierząt domowych, Lejki, Lód (Foremki do -), 
Łapki do garnków, Łapki na insekty, Łopatki do ciast, Łopat-
ki do użytku domowego, Łopatki do użytku kuchennego, 
Łyżki do mieszania [przybory kuchenne], Łyżki do polewa-
nia pieczeni [utensylia kuchenne], Maselniczki, Maty do pie-
czenia, Maty na stół, nie z papieru ani materiałów tekstyl-
nych, Miednice [naczynia], Mieszadełka do koktajli, Miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], Miotełki 
do kurzu, Miotełki do usuwania kurzu z mebli, Miotły, Mi-
seczki, Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski 
na owoce, Młynki do pieprzu, ręczne, Młynki do użytku 
domowego, ręczne, Mozaiki ze szkła nie do celów budow-
lanych, Moździerze do użytku kuchennego, Mydelniczki, 
Naczynia ceramiczne, Naczynia do mieszania koktajli [sha-
kery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Nadmuchiwane wanny dla niemowląt, Nieelektryczne ma-
szynki do robienia makaronu, do użytku domowego, Noc-
niki, Obrotowe suszarki do bielizny, Oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, Osłony na doniczki 
nie z papieru, Ozdobne kule szklane, Ozdoby z porcelany, 
Pakuły czyszczące, Pałeczki [sprzęt kuchenny], Parowary 
nieelektryczne, Patelnie, Patelnie do przyrządzania jaj w ko-
szulkach, Patery, Pędzle kuchenne, Pieprzniczki, Pipety ku-
chenne, Płytki zapobiegające kipieniu mleka, Pochłaniacze 
dymu do użytku domowego, Podkładki na stół, nie z pa-
pieru ani materiałów tekstylnych, Podkładki pod garnki, 
Podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materiałów 
tekstylnych, Podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [układa-
nie kwiatów], Podstawki na torebki herbaty, Podstawki pod 
żelazka do prasowania, Pojemniki do użytku domowego 
lub kuchennego, Pojemniki kuchenne, Pojemniki na chleb, 
Pojemniki na kleje, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Po-
jemniki na wykałaczki, Pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, Pojemniki termoizolacyjne, Pokrowce na deski 
do prasowania, Pokrywki do garnków, Popiersia z porce-
lany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Porcelana, Półmi-
ski [tace], Półmiski do jarzyn, Prasy do czosnku [sprzęt ku-
chenny], Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, 
Przepychaczki do czyszczenia odpływu, Przesiewacze, sita 
[przybory gospodarstwa domowego], Przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Przy-
bory kuchenne nieelektryczne, Przykrycia na czajniczek, 
Przykrywki do dań, Przyrządy do krojenia ciasta, Przyrządy 

do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, Przyrzą-
dy do ściągania butów, Pudełka na herbatę, Pudełka na sło-
dycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Ręczne młyn-
ki do kawy, Rękawice do mycia samochodów, Rękawice 
do polerowania, Rękawice do użytku domowego, Rękawi-
ce kuchenne, Rękawice ogrodnicze, Rogi do picia, Rondle, 
Rondle ceramiczne, Rozpylacze środków odstraszających 
komary podłączane do gniazdka, Rozpylacze zapachowe, 
Ruszty [kuchenne], Salaterki, Separatory do jajek, Serwetni-
ki, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do herbaty, Serwisy 
do kawy [zastawa stołowa], Siatki do gotowania, inne niż 
do mikrofalówek, Sitka do herbaty, Sitka do konewek, Sitka 
do zaparzania herbaty, Skarbonki-świnki, Słoiki na ciastka, 
Solniczki, Spodeczki, Spryskiwacze, Statuetki z porcelany, 
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Stojaki do przenośnych 
wanienek dla niemowląt, Stroiki na świece, Suszarki do bie-
lizny, Szczotki do butów, Szczotki do czyszczenia pojemni-
ków, Szczotki do dywanów, Szczotki do misek klozetowych, 
Szczotki do mycia naczyń, Szczotki do rozsmarowywa-
nia smoły, Szczotki do szklanych kloszy do lamp, Szczot-
ki do szorowania, Szczypce do cukru, Szczypce do lodu, 
Szczypce do sałaty, Szklane naczynia do picia, Szklane 
zatyczki, Szkło emaliowane, nie do budownictwa, Szkło 
mleczne, Szkło płaskie walcowane [materiał surowy], Szkło 
sproszkowane do dekoracji, Szkło z cienkimi przewodnika-
mi elektrycznymi, Szmatki do czyszczenia, Sztuczne jajka 
podkładowe, Szufelki lub przyrządy do zbierania okrusz-
ków, Szybkowary nieelektryczne, Szybkowary, nieelektrycz-
ne, do gotowania, Szyldy z porcelany lub ze szkła, Świecz-
niki, Świeczniki [oprawy], Tace do użytku domowego, Tace 
obrotowe, Tace papierowe, do użytku domowego, Talerze, 
Talerze do dyfuzji olejków zapachowych, Talerze jednora-
zowego użytku, Talerze papierowe, Tarki do celów kuchen-
nych, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy, 
Termosy do napojów, Terraria domowe [uprawa roślin], 
Terraria wewnętrzne [wiwaria], Tłuczki do użytku kuchen-
nego, Torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, Trze-
paczki do dywanów, nie będące maszynami, Trzepaczki 
nieelektryczne, Trzonki mioteł, Tubki do obierania czosnku, 
Urządzenia do rozciągania rękawiczek, Urządzenia do tażin, 
nieelektryczne, Urządzenia do usuwania kłaczków, elek-
tryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do wytwarzania 
makaronów, ręczne, Wałki do ciasta domowe, Wanienki dla 
niemowląt przenośne, Wanienki dla ptaków, Wazony, Wazy 
do zup, Wiaderka do kostek lodu, Wiadra na pieluchy, Wia-
dra płócienne, Wiadra z wyciskarkami do mopów, Wieszaki 
na ręczniki [pręty i koła], Wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, Wyciskarki do pasty do zę-
bów, Wykałaczki, Wylewki do wina, Wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, Wyroby garncarskie, Wyroby 
szklane malowane, Zamknięcia pokrywek do garnków, 
Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce 
i łyżki, Zestawy do przypraw, Zgrzebła, Zraszacze, Zrasza-
cze do podlewania kwiatów i roślin, 35 Agencje importo-
wo-eksportowe, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w dzia-
łalności gospodarczej, Opinie, Organizowanie wystaw lub 
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy to-
warów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, 
Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi 
umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towa-
rów w hurtowni, sklepach poprzez Internet z: branży AGD, 
wyrobów z ceramiki, odzieży, obuwia, samochodów i mo-
tocykli, maszyn i urządzeń rolniczych, maszyn i urządzeń 
dla budownictwa, paliw i produktów ropopochodnych, 
stacji paliw, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako 
zakupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, 
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Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów 
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować to-
wary na stronie internetowej i poprzez domy sprzedaży 
wysyłkowej, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żyw-
ności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy 
turystyczne, Hotele dla zwierząt, Kafeterie [bufety], Motele, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi ba-
rów z fajkami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi restauracji 
washoku, Usługi restauracyjne, Żłobki dla dzieci.

(210) 536709 (220) 2021 11 22
(731) 4 YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Księżno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEZCUKROWI

(531) 02.09.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Bato-
niki muesli, Batoniki na bazie czekolady będące zamienni-
kami posiłków, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsia-
ne, Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki zawierające 
mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby 
cukiernicze], Batoniki zbożowe będące zamiennikami posił-
ków, Batony sezamowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, 
Batony zbożowe, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, 
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony z orzechów 
w karmelu, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie 
[ciastka czekoladowe], Bułeczki chrupkie, Bułeczki z kre-
mem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Bułki 
chrupiące, Churros [hiszpańskie pączki], Ciasta, Ciasta cze-
koladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowe-
go biszkoptu, Ciasta w polewie czekoladowej, Ciasta we-
gańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, 
Ciasteczka migdałowe, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciast-
ka owsiane spożywcze, Ciastka w polewie o smaku czeko-
ladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdało-
we, Ciasto na bazie jaj, Ciasto śliwkowe, Ciasto śniadaniowe, 
Cienkie ciasto bazowe do tart, Czekoladowe wafle karme-
lowe, Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe 
spody do ciast, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Her-
batniki o smaku owocowym, Herbatniki oblane czekoladą, 
Herbatniki owsiane spożywcze, Kruche ciastka (herbatniki), 
Kruche ciasto, Kruche ciastka maślane z polewą czekolado-
wą, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Napoleonki, 
Naleśniki [cienkie], Pączki, Pierniczki, Piernik, Rogaliki, Słod-
kie bułeczki typu muffin, Tarty, Wafle czekoladowe, Wafelki 
w polewie czekoladowej, Batoniki, Batoniki z nadzieniem 
czekoladowym, Batony czekoladowe, Cukierki bez cukru, 
Czekolada mleczna, Czekoladki z nadzieniem, Pianki, Sło-
dycze bez cukru, Wyroby cukiernicze, Bułeczki z czekoladą, 

Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciasto 
na biszkopty, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cze-
kolada, Czekoladki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, 
Gofry, Gofry czekoladowe, Gotowe desery [na bazie cze-
kolady], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Kremy cze-
koladowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, 
Naleśniki, Nielecznicze wyroby cukiernicze, Słodkie bułki, 
Słodycze lodowe, Tiramisu, Wyroby piekarnicze, Wyroby 
piekarnicze bezglutenowe, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Kawiarnie, Lodziarnie, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Koktajlbary.

(210) 536719 (220) 2021 11 19
(731) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 24.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 536720 (220) 2021 11 19
(731) HOUSE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 44 Usługi medyczne.

(210) 536726 (220) 2021 11 19
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Libertów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OknoPlus

(531) 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i ak-
cesoria metalowe do stolarki otworowej, 19 Stolarka otwo-
rowa niemetalowa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, na-
świetla, ścianki działowe szklane, parapety niemetalowe oraz 
elementy, zamknięcia i akcesoria niemetalowe do stolarki 
otworowej, 37 Usługi budowlane, naprawa, montaż, wymia-
na stolarki otworowej i ścianek działowych budowlane robo-
ty wykończeniowe.

(210) 536732 (220) 2021 11 19
(731) MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CYTRYNÓWKA MINISTRA MOCNA, A JAK ! POLEJ, 
A NIE ! 100 % NATURALNA Craft

(531) 05.07.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Alkohole wysokoprocentowe [napoje], wód-
ka, gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa.

(210) 536758 (220) 2021 11 22
(731) CUCH MARIUSZ, Wylezin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OM stone

(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do cięcia kamienia, Maszyny do ob-
róbki kamienia.

(210) 536764 (220) 2021 11 23
(731) FABRYKA MEBLI RYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polanka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYŚ FABRYKA MEBLI

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.16, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15, 26.11.01, 26.11.08

(510), (511) 20 Meble, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami.

(210) 536768 (220) 2021 11 22
(731) W-MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, bibułki papie-
rosowe, cygarniczki, fajki wodne, przybory dla palaczy, przy-
bory do czyszczenia fajek itd.

(210) 536772 (220) 2021 11 23
(731) HOPLANDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) HOPLANDIA
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Obsługa obiektów sportowych, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Centra rozrywki, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja sportowa, 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie par-
ków rozrywki, Rozrywka w postaci parków wodnych i par-
ków rozrywki, Park trampolin, Dmuchany plac zabaw, Usługi 
parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków roz-
rywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycz-
nych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi 
parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, Usługi 
parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych.

(210) 536773 (220) 2021 11 23
(731) HOPLANDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole
(540) (znak słowny)
(540) ODSKOCZNIA
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozryw-
kowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozryw-
kowych, Obsługa obiektów sportowych, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Centra rozrywki, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Do-
radztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja sportowa, 
Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie par-
ków rozrywki, Park trampolin, Usługi parków rozrywki, Usługi 
parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi w zakresie 
parków rozrywki i parków tematycznych, Rozrywka w po-
staci parków wodnych i parków rozrywki, Usługi parków 
rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków rozrywki 
z motywami produkcji telewizyjnych, Usługi parków rozryw-
ki z motywami produkcji radiowych, Parki i miasteczka roz-
rywki i tematyczne, zoo i muzea.

(210) 536786 (220) 2021 11 22
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) in Bianco

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 Jaja, jogurt, kefir, margaryna, masło, mleczne 
produkty, mleko, napoje na bazie mleka, sery twarogowe, 
sery: mozzarella, mascarpone, Serwatka, śmietana, śmie-
tanka, zsiadłe mleko, 35 Usługi: agencji informacji handlo-
wej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów rekla-
mowych, organizowanie pokazów towarów, prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, usługi reklamy i reklama za pośrednictwem Internetu, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni 
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reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: spo-
żywczo-nabiałowej i gastronomicznej pozwalające wygod-
nie je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz 
oferowanie tych towarów również za pośrednictwem Inter-
netu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towa-
rów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek 
i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz 
samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja, usługi 
kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restaura-
cji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 536788 (220) 2021 11 23
(731) JASIŃSKA ANNA, Dosin
(540) (znak słowny)
(540) dziergaweczki
(510), (511) 23 Przędza i nici, 26 Druty do robót dziewiar-
skich, Druty dziewiarskie, Futerały na druty, Szydełka, Futera-
ły na szydełka, Szydełka do haftowania, Szydełka z zapadką 
[igły], Szydełka z zapadką [igły] do robienia dywaników, Ha-
ftowanie (szydełka do -).

(210) 536790 (220) 2021 11 22
(731) URBAN KAROLINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DancePRO
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, nauka tańca, kultura 
fizyczna, usługi trenerskie, zajęcia sportowe, rozrywka, orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], rozrywka 
w postaci występów tanecznych, organizowanie i prowa-
dzenie obozów tanecznych, kształcenie praktyczne [poka-
zy], organizowanie pokazów tańca.

(210) 536794 (220) 2021 11 22
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zen

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, pojemniki niemetalowe, pudełka drewniane lub z two-
rzyw sztucznych, 21 Sprzęt kuchenny-pałeczki, talerze jedno-
razowego użytku, talerze papierowe, 29 Owoce morza, ryby, 
warzywa-wymienione towary mrożone, chłodzone, apertyzo-
wane, gotowane, konserwowane lub suszone, również w po-
staci przetworzonej, przyrządzonej i/lub w postaci mieszanek, 
wodorosty konserwowe, 30 Bułki, bułeczki, chleb, chleb bez-
drożdżowy, chleb bezglutenowy, herbata, imbir marynowany, 
makaron japoński udon, makaron soba, przyprawy smakowe 
(marynaty, sosy np. sojowy, wasabi), ramen (japońskie danie 
na bazie makaronu), ryż, ryżowe kulki-onigiri, sajgonki, sushi, 
ziarna sezamu, 31 Warzywa świeże, wodorosty spożywcze 
nieprzetworzone, 35 Usługi: agencji informacji handlowej, 
badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, 
organizowanie pokazów towarów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy 
i reklama za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamo-

wych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwa-
nie informacji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób 
trzecich towarów branży: gastronomicznej, spożywczej-owo-
ce morza i ryby, warzywa, przyprawy smakowe-marynaty, 
sosy pozwalające wygodnie je oglądać i kupować w hur-
towniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów również 
za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, 
dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, 
dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie 
towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, 
spedycja, usługi kurierskie, 43 Serwis gastronomiczny, usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, 
restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 536796 (220) 2021 11 22
(731) ROSZKOWSKA JOANNA PAKOSFERA, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICK OR TREAT BOO!

(531) 02.09.04, 05.09.14, 05.13.25, 02.01.01, 02.01.23, 02.01.30, 
03.07.23, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 21 Balony szklane [pojemniki], Kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, Talerze jednorazowego użytku, 
Talerze papierowe, Słomki do picia, 28 Balony, Konfetti, Maski 
zabawkowe.

(210) 536823 (220) 2021 11 23
(731) BUDEK MATEUSZ, Bochnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRESCO

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Ciśnieniowe ekspresy do kawy.

(210) 536872 (220) 2021 11 24
(731) SOKOŁOWSKI DAMIAN FALCO, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FALCO SPIEKI KWARCOWE 

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 03.07.01, 
03.07.16, 03.07.24

(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, 27 Pokrycia ścian i sufitów, Materiały 
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe.
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(210) 536902 (220) 2021 11 23
(731) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) APTIX
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czyt-
niki kodów kreskowych, Komputery kieszonkowe [PDA], 
Komputery przenośne [podręczne], Programy komputero-
we [oprogramowanie do pobrania], Sprzęt komputerowy, 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Bada-
nia technologiczne, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i roz-
budowy sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji 
o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach publi-
kacji oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowa-
nia komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero-
wej, Usługi w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 536976 (220) 2021 11 26
(731) KOPER DARIUSZ, KOPER RADOSŁAW TOM-NET 

SPÓŁKA CYWILNA, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tom-net

(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instalacji fotowol-
taicznych, Instalowanie sieci telekomunikacyjnych, Instala-
cja urządzeń elektrycznych, Układanie kabli w budynkach 
do przekazu telekomunikacyjnego, Układanie przewodów 
telekomunikacyjnych, Instalacja kabli do dostępu do In-
ternetu, Instalacja sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, 
Usługi instalowania rur, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie rur wodnych, Podziemne prace konstrukcyjne 
w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Budowa insta-
lacji wodociągowych, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych 
i wodociągowych, Usługi układania przewodów elektrycz-
nych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 38 Informa-
cja o telekomunikacji, Łączność poprzez sieci komputerowe 
i dostęp do Internetu, Telekomunikacja, Udostępnianie insta-
lacji telekomunikacyjnych, Usługi dostawców Internetu (ISP), 
Usługi dostawców usług internetowych (ISP), Usługi dostępu 
do telekomunikacji, Usługi informacyjne on-line związane 
z telekomunikacją, Usługi sieci telekomunikacyjnych, Usługi 
świadczone przez dostawców Internetu, Usługi światłowo-
dowej telekomunikacji, Usługi telefoniczne, Usługi telekomu-
nikacyjnej sieci cyfrowej, Usługi telekomunikacyjne, Użytko-
wanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, Za-
pewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych.

(210) 537004 (220) 2021 11 28
(731) LEWANDOWSKI MACIEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H2O RAZ, A DOBRZE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01
(510), (511) 7 Maszyny do uzdatniania ścieków, Maszyny 
filtrujące stosowane przy obróbce ścieków kanalizacyjnych, 
11 Urządzenia do oczyszczania ścieków, 37 Instalacja, konser-
wacja i naprawa maszyn, Udzielanie informacji związanych 
z instalacją maszyn.

(210) 537017 (220) 2021 11 29
(731) LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) LABEL EXPRESS
(510), (511) 7 Drukarki UV, Drukarki kodów kreskowych [ma-
szyny], Drukarki offsetowe, Drukarki uderzeniowe [maszy-
ny], Drukarki wytłaczające, Etykieciarki kodów kreskowych, 
Etykieciarki, Litograficzne maszyny drukarskie, Litograficz-
ne płyty drukarskie do użytku w maszynach drukarskich, 
Maszyny do drukowania etykiet, Maszyny do drukowania 
na etykietach, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, 
Maszyny do drukowania na podłożach produktów, Maszyny 
do drukowania strumieniowego, Maszyny do druku flekso-
graficznego, Maszyny do druku na materiałach tekstylnych, 
Maszyny do druku na opakowaniach, Maszyny do druku pła-
skiego, Maszyny do druku wklęsłego, Maszyny do etykieto-
wania [inne niż do użytku biurowego], Maszyny do odlewa-
nia czcionek drukarskich, Maszyny do produkcji etykiet [inne 
niż biurowe], Maszyny do sitodruku, Urządzenia do sitodru-
ku [maszyny], Maszyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny 
do tłoczenia do materiałów drukowanych w postaci arkuszy, 
Drukarskie maszyny offsetowe, Maszyny drukarskie, Maszyny 
drukarskie do ceramiki, Maszyny drukarskie do procesów po-
wielania elektronicznego, Maszyny drukarskie do procesów 
powielania elektrycznego, Maszyny drukarskie do tekstyliów, 
Maszyny drukarskie dociskowe, Maszyny drukarskie [inne niż 
biurowe], Obrotowe maszyny drukarskie [inne niż do użytku 
biurowego], Prasy drukarskie [maszyny drukarskie], Przemy-
słowe maszyny drukarskie, Przycinarki drukarskie [maszyny], 
Matryce drukarskie, Przemysłowe drukarki atramentowe, 
Przycinarki drukarskie [części maszyn], Sita do drukowania 
na tekstyliach [części do maszyn], Urządzenia do nadruko-
wywania etykiet [inne niż biurowe], Wałki do obrotowych 
maszyn drukarskich, Urządzenia farbowe do matryc dru-
karskich, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn 
drukarskich, Drukarskie (Wałki -) do maszyn, Wałki drukarskie 
do maszyn, Cylindry drukarskie, 16 Maszyny do drukowania 
etykiet do użytku domowego i biurowego, Etykiety [owijki] 
na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety przylepne z papie-
ru, Etykiety z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety 
adresowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety tekturowe, Drukowa-
ne etykiety na bagaż, Drukowane zabawne etykiety na butel-
ki z winem, Etykiety kartonowe na bagaż, Etykiety kartonowe 
odprawionego bagażu, Etykiety nie z materiału tekstylnego, 
Etykiety papierowe do ścierania na mokro, Etykiety papie-
rowe na bagaż, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, 



Nr  ZT50/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 95

Ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki z winem, 
Samoprzylepne etykiety drukowane, Wzmocnione etykiety 
do materiałów piśmiennych, Naklejki [kalkomanie], Naklejki 
na samochody, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], De-
koracyjne naklejki na kaski, Ozdobne naklejki do piast kół sa-
mochodowych, Naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bieżniki stołowe pa-
pierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Chusteczki celulozowe 
do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa papierowe, 
Chusteczki do nosa [papierowe], Chłonne arkusze papieru 
lub plastiku do pakowania żywności, Dekoracje na środek 
stołu z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Maty obiado-
we tekturowe, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty pod 
nakrycia stołowe z papieru, Maty stołowe z papieru, Papier 
do pakowania żywności, Utrzymujące wilgoć arkusze pa-
pieru lub plastiku do pakowania żywności, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Podstawki papierowe, Podstawki na stół 
papierowe, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe 
podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki, Papie-
rowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki 
koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Ser-
wetki jednorazowe, Serwetki papierowe (Stołowe -), Serwetki 
papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wykoń-
czeniem, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy 
do użytku domowego, Transparenty z papieru.

(210) 537055 (220) 2021 11 29
(731) LEMON CITY SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) EXIT19
(510), (511) 41 Escape room [rozrywka], Edukacja, rozrywka 
i sport, Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyj-
nych, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Rozryw-
ka, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Rozryw-
ka interaktywna, Rozrywka on-line.

(210) 537161 (220) 2021 12 01
(731) PACHOLCZYK TOMASZ, Wroclaw
(540) (znak słowny)
(540) iWAX
(510), (511) 3 Wosk do depilacji, Woski do depilacji, Paski 
z woskiem do usuwania owłosienia, Preparaty do usuwania 
wosku, Środki do usuwania wosku, 4 Parafina, 11 Elektryczne 
podgrzewacze do stapiania zapachowych ciastek z wosku, 
Podgrzewacze wosku do depilacji, 44 Depilacja woskiem, 
Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi.

(210) 537162 (220) 2021 12 01
(731) SUWAŁA PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dla Dzieci Wszystko, Zabawki, przybory szkolne, 

odzież dziecięca.

(531) 02.05.02, 02.05.23, 02.05.08, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w zakresie zabawek.

(210) 537175 (220) 2021 12 01
(731) KWIATKOWSKI PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EpiDermLab Laboratorium badawcze

(531) 01.15.15, 19.07.25, 10.03.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 42 Laboratoria badawcze.

(210) 537262 (220) 2021 12 02
(731) NOSOWSKI WOJCIECH, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SOFIX
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codziennego użytku, Obu-
wie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, 
Obuwie do celów rekreacji, Obuwie sportowe, Tenisówki 
[obuwie], Buty na płaskim obcasie, Buty na wysokim obca-
sie, Buty na platformie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty 
sznurowane, Buty wsuwane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z obuwiem.

(210) 537268 (220) 2021 12 03
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLEOFARM suplement diety NORDISEPT Porost 

islandzki z cynkiem zawiera substancję słodzącą 
Porost islandzki na: gardło krtań struny głosowe

(531) 01.15.15, 05.11.03, 11.01.02, 19.07.01, 24.17.02, 02.09.25, 
25.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.11.02, 26.11.12, 26.04.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.15

(510), (511) 5 Suplementy diety.
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(210) 537346 (220) 2021 12 06
(731) KAIZER MARIUSZ MTM, Czechowice-Dziedzice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTM CAMPERY

(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.23, 27.05.12, 26.13.01, 
29.01.12

(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, Lądowe po-
jazdy i środki transportu, Pojazdy i środki transportu.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 535574, 536260, 536624, 536656

3 534741, 534962, 535154, 535989, 536092, 536122, 536253, 536261, 536262, 536263, 536264, 536265, 536315, 
536321, 536452, 536512, 536541, 536599, 537161

4 535574, 537161

5 534741, 535513, 535563, 535924, 535961, 535966, 536122, 536175, 536242, 536243, 536261, 536262, 536263, 
536264, 536265, 536315, 536321, 536501, 536505, 536507, 536615, 536656, 537268

6 534776, 535702, 536225, 536573, 536726

7 534127, 534776, 535562, 536207, 536758, 537004, 537017

8 535562

9 464545, 486655, 524568, 530889, 531699, 533393, 533451, 533845, 533847, 533850, 533852, 533853, 533854, 
534294, 534578, 535424, 535465, 535626, 535702, 536107, 536151, 536152, 536156, 536157, 536186, 536205, 
536209, 536214, 536225, 536246, 536270, 536271, 536275, 536339, 536342, 536380, 536448, 536503, 536521, 
536536, 536552, 536556, 536617, 536902

10 535635, 536261, 536262, 536263, 536264, 536265, 536315

11 534776, 536107, 536156, 536157, 536225, 536260, 536321, 536624, 536676, 537004, 537161

12 532652, 535976, 536370, 537346

14 536466, 536632

16 463805, 464545, 530932, 531699, 533845, 533847, 533850, 533852, 533853, 533854, 534368, 535110, 536093, 
536096, 536098, 536214, 536218, 536519, 536522, 536637, 536689, 537017

17 535574

18 534002, 535974, 536097, 536583, 536615

19 535491, 535493, 536225, 536726, 536872

20 535162, 535260, 536225, 536432, 536516, 536518, 536555, 536562, 536615, 536764, 536794

21 534384, 536225, 536253, 536321, 536512, 536615, 536699, 536794, 536796, 536823

22 536225

23 536788

24 523327, 535260, 535962, 536097

25 530932, 534002, 534578, 535465, 535962, 536097, 536158, 536159, 536218, 536315, 536342, 536512, 536583, 
537262

26 536788

27 535574, 536370, 536872

28 463805, 532652, 535424, 535626, 536258, 536463, 536796

29 499005, 528509, 528510, 534131, 534585, 534963, 535127, 535128, 535130, 535131, 535132, 535134, 535286, 
536216, 536443, 536501, 536505, 536507, 536513, 536517, 536569, 536570, 536786, 536794

30 499005, 528509, 528510, 534044, 534131, 534384, 535416, 535527, 535969, 536216, 536440, 536513, 536517, 
536629, 536709, 536794

31 499005, 534131, 534585, 535899, 536501, 536505, 536507, 536615, 536794

32 528509, 528510, 534559, 534585, 535644, 535657, 535899, 536218, 536363, 536364, 536365, 536366, 536367, 
536443, 536513, 536517

33 528223, 531598, 535899, 536236, 536513, 536517, 536520, 536732

34 536768
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35 463805, 464545, 474883, 474982, 519270, 524568, 528223, 528509, 528510, 529927, 530889, 530932, 532652, 
533393, 533829, 534368, 534478, 534494, 534578, 534585, 534741, 535110, 535140, 535260, 535372, 535424, 
535535, 535546, 535612, 535626, 535909, 535924, 535926, 535928, 535982, 536081, 536093, 536096, 536097, 
536098, 536107, 536150, 536151, 536152, 536156, 536157, 536158, 536159, 536186, 536189, 536194, 536214, 
536218, 536225, 536236, 536239, 536244, 536246, 536248, 536254, 536261, 536262, 536263, 536264, 536265, 
536316, 536359, 536370, 536512, 536516, 536518, 536522, 536555, 536562, 536579, 536583, 536669, 536676, 
536699, 536764, 536786, 536794, 537162, 537262

36 534478, 535260, 535548, 535926, 535928, 536093, 536096, 536098, 536150, 536186, 536246, 536266, 536270, 
536271, 536534, 536542, 536605, 536608, 536690

37 532652, 535968, 535976, 535982, 536093, 536096, 536098, 536107, 536254, 536260, 536268, 536269, 536275, 
536339, 536430, 536512, 536516, 536518, 536555, 536562, 536573, 536585, 536589, 536624, 536676, 536726, 
536872, 536976, 537004

38 519270, 524568, 533829, 536214, 536342, 536626, 536627, 536648, 536976

39 474883, 474982, 532652, 534776, 535260, 535956, 535965, 536093, 536096, 536098, 536268, 536269, 536316, 
536464, 536492, 536516, 536518, 536519, 536555, 536562, 536573, 536786, 536794

40 535260, 535416, 535702, 535954, 535962, 536097, 536151, 536152, 536573, 536656

41 464545, 519270, 524568, 531699, 531940, 533393, 533845, 533847, 533850, 533852, 533853, 533854, 534371, 
534494, 535110, 535140, 535211, 535240, 535372, 535424, 535465, 535535, 535612, 535626, 535909, 535924, 
535926, 535928, 536189, 536214, 536218, 536239, 536244, 536245, 536250, 536251, 536269, 536316, 536342, 
536431, 536464, 536519, 536521, 536524, 536535, 536569, 536570, 536637, 536695, 536772, 536773, 536790, 
537055

42 486655, 524568, 530932, 531699, 533393, 533451, 533829, 533845, 533847, 533850, 533852, 533853, 533854, 
534131, 534578, 536065, 536066, 536093, 536096, 536098, 536107, 536205, 536214, 536225, 536275, 536339, 
536373, 536509, 536521, 536536, 536555, 536562, 536573, 536585, 536589, 536592, 536605, 536608, 536902, 
537175

43 474883, 474982, 528509, 528510, 534131, 534368, 534371, 534478, 534776, 535265, 535372, 535548, 535667, 
535668, 535669, 535965, 536081, 536150, 536244, 536248, 536256, 536257, 536266, 536316, 536492, 536569, 
536570, 536662, 536668, 536699, 536709, 536786, 536794

44 534716, 535140, 535899, 535924, 536093, 536096, 536098, 536151, 536152, 536244, 536250, 536251, 536268, 
536269, 536656, 536719, 536720, 537161

45 534494, 535240, 536054, 536186, 536468, 536521, 536618



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

#cisneklate 536239

(PROTECT) 536535

1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW FLACZKI  
Borowiackie DANIE GOTOWE 5 MIN 535286

acnoum 534002

AGORA 535260

alfa solaris GRUPA ANTYFIRESYSTEM 536275

Alpenbalm 536261

Amatilda 536265

Amatussin 536264

Amaven 536263

Amavit 536262

APARTAMENTY ZIELONY NATOLIN 536096

apollo RESORT 535265

APTIX 536902

ATECHEM 536065

ATECHEM 536066

ATOMBIKE 532652

AURA 536555

AUTO GLAS KOWIAKO 535982

Avosmart 533451

AXAN 536243

BabyCalm 535424

BerryCare 536541

BEZCUKROWI 536709

Biedanizm 536689

bjubju 536632

BLACK FRONT 536175

BLACK 535644

blink bl;nk NAJWYRAŹNIEJ STYLOWO 536151

blink bl;nk 536152

bluehaskap 534585

Boncar 536370

BookFood 536536

BRAINSTEIN 536363

Brodersi 535928

caffimo 534044

CALLIENTE 536520

CANDEO 534716

CAR WRAP POLAND 536669

CASA NOVI 528223

Ceeconev 536339

CHATKA SST ROGACZ NA ROGACZU 536257

CHERY 535976

Chico for pets 536615

Chill Inn 536150

Compleet Creatief 535211

Cristina Ristorante & Pizzeria 534371

CSA 536617

CUBE4ME 536463

CYBERNET WMW 536627

CYTRYNÓWKA MINISTRA MOCNA,  
A JAK ! POLEJ, A NIE ! 100 % NATURALNA  
Craft 536732

CZARNY LEW 534478

DancePRO 536790

Delecta UNIWERSALNY DO CIAST,  
DESERÓW I NAPOJÓW NATURALNY  
EKSTRAKT WANILIA Z MADAGASKARU  
PREMIUM 535527

Detailing Obsessed 536512

DIVION fleurs de Paris 536092

DIXITRAN 536242

Dla Dzieci Wszystko, Zabawki,  
przybory szkolne, odzież dziecięca. 537162

Długowieczni 536720

DOBRA PORCJA By ŁOWICZ 536216

Dobroché 535899

DR KLUCZYK 535702

Drukarnia Smaku Cristina 534368

DYKON 535962

dziergaweczki 536788

E epihelp + 535563

e Wydział Elektryczny 533847

EASY PEASY 536367

ecoekonomia.pl bo biznes może być ECO 535535

EKSPERTIS 536585

Ekspertis 536589

EN-ER GROUP 534294

EpiDermLab Laboratorium badawcze 537175

Equanna 536122

ESTATE DEVELOPMENT 536266

eW eWoman.pl 533829

EXIT19 537055

Face Boom Superstar 535989

FALCO SPIEKI KWARCOWE  536872

FIRE LAB BADANIA PALNOŚCI 536509

FizjoBox produkty fizjoterapeutyczne 535635

fly 474982

fly.pl 474883

FOOD LUCK 534776
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100 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT50/2021

FoodX 536468

FORMULA B 1 3 5 524568

FORTY 535667

FORTY 535668

FRESCO 536823

Fundacja uPacjenta 536719

G&T 535974

gaLon OLEJE FILTRY PŁYNY 535546

GANG CZEKOLADOŻERCÓW 536440

GARYBULGARY 536699

GASTRO MAŚLAN IBS 535513

GENTLEMEN BARBER SHOP 535140

Gertis 536464

gkt grupa keg technika 534559

GOSPOSIA NA TELEFON 536254

GRAFFICO 536225

Grenbud 536676

H2O RAZ, A DOBRZE 537004

HAPPY CREDIT  EKSPERCI FINANSOWI 536608

Happy Credit 536605

HEK COSMETICS 536253

Helfi SUPPLEMENTS 534741

Herbolatti 535924

HOPLANDIA 536772

HUMANIC 536542

in Bianco 536786

IN PLACE INSTALATORÓW 5 536093

InPost Green City 536269

InPost Pay 536270

InPost Pay 536271

InPost Smart City 536268

INT INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII 536209

Inteligentna Matura 536380

INWESTOR KAMIENIC 536690

IS IZULA SUSHI 536662

iWAX 537161

iXi 536452

J&F Julia & Filip 536258

J&W KANCELARIA PRAWNA  
JARZYŃSKI & WSPÓLNICY 536054

Jurajska Sieć Światłowodowa 536626

JUSZCZAK 535968

JUŻGAZ 536516

JUŻGAZ 536518

K N W O 535162

KENYA JOURNEY EAU DE PARFUM  
VAPORISATEUR 536599

Ki Ki Gabinet pedagogiczno-terapeutyczny  
Króliczka KiKi 536695

KLOCKOWNIA 463805

KONSORCJUM KANCELARII 536618

KRAWTOWA COFFEE 535416

KSeF INSIGHT 536186

LABEL EXPRESS 537017

LAB-TRADE SPRZĘT BADAWCZY  
I POMIAROWY 536503

LAW4TECH 534494

LEŚNY RAJ 536443

LEVEL UP BRAINSTEIN 536364

LEVEL UP SKILL BILL 536366

loliparadise 535465

LONGWEI 536448

LTPL 534127

mastercard 536246

Masto 535493

MAWO TECHNOLOGY 535954

MEDIA 536359

med-jobsHR 536194

MERIFLEX 535966

MIEJSKA JUNGLA 536342

MIPRO BEEF 536507

MIUMMASH 536583

MLECZARNIA MICHÓW M SEREK  
PEŁNOTŁUSTY Figaro Z ŻURAWINĄ  
DOSKONAŁY SMAK Łatwo obiera się  
ze skórki Spółdzielnia Mleczarska  
„MICHOWIANKA” www.michowianka.pl 534963

Mniam 536081

MODiNi PRESTIGE 536159

MODINI 536158

MOLOKA 530889

MONOLITO 523327

MOTŁAWA GARDEN 536098

MTM CAMPERY 537346

Multisan Nektar 536501

N Team 536107

NEBILET 535961

NIE SŁO-DZĘ! 536522

NTCE 536260

NTCE 536624

Nurkowina 536519

O’CHEESE 536668

OBIADOMEK smak domowej atmosfery 535965

ODSKOCZNIA 536773

OKEE 536097

OknoPlus 536726

OLEOFARM suplement diety NORDISEPT  
Porost islandzki z cynkiem zawiera  
substancję słodzącą Porost islandzki na:  
gardło krtań struny głosowe 537268

olio #welovepizzanapoletana 535969

OM stone 536758

ord 535612

Orszak Dziejów 536637

ORTONEO 536315
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Nr  ZT50/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 101

OSIATKOWANI.PL 536430

Otto 535491

PAPINO Makaron i Wino 536492

PartyOnline 530932

PI PLAN IDEALNY WEDDING PLANNERS 535240

Pig Plus 1000 536505

POD 486655

POLITECHNIKA Politechnika Częstochowska 531699

polsoja 535127

polsoja 535128

polsoja 535130

polsoja 535131

polsoja 535132

polsoja 535134

Północ Nieruchomości 536534

PROGRESJA 536218

PYSZNY KURCZAK.PL 519270

PYXAR 536552

RAZ ALDI ZAWSZE coś z ALDI 535110

RESTAURACJA FORTY 535669

RESTO Best Win BAR 536569

RESTO Best Win BAR 536570

Rewardo 536373

RISING STAR POLSKA 535626

Robotics Avenue WHERE SCIENCE MEETS  
INDUSTRY 536207

ROBS GROUP LOGISTIC 536573

ROCKSTAR REFRESH 535657

RÓŻNI ALE RÓWNI Broda Tatuaż  
BEARD CLAN 535926

RYŚ FABRYKA MEBLI 536764

RYŻOWA BUŁA 534131

S STEK AUTOMOTIVE 535574

SATINELL 536250

SATINELL 536251

SEE SEA 536248

SKILL BILL 536365

SKYLARK LANDSCAPE HOUSE 536316

Smile SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH  
Z UŚMIECHEM W ŚWIAT 536524

SOFIX 537262

Spichlerz Smaków ze Złotego Gronia 536517

Spichlerz Złotego Gronia 536513

SpringFeel 528509

Springo 528510

STELLMAN 536321

SUSHIYA 535372

SUZI JEWELLERY 536466

SZARY WILK 536244

SZTUKA WYKOŃCZENIA 536431

Technix 536156

TECHNIX 536157

Tom-net 536976

Top Łódź Festiwal 464545

TRI4U 536205

Tributis Group 535909

TRICK OR TREAT BOO! 536629

TRICK OR TREAT BOO! 536796

TRIPELERS 531940

TWS TEAMWORK STRATEGY 533393

UPL OpenAg Crop Service 536656

vellie COSMETICS 535154

VERO 536562

Vitaminum D+F krem D+F 534962

VIXA GAMES 536521

WARTOŚCIOWE PRZEDSZKOLA 536245

webrand. 534578

WELLCOME OFFICE 535548

WeNet Twój Doradca Internetowy 536214

wesołe buciki Zdrowe i profilaktyczne  
obuwie dla dzieci 529927

Wielka Wyspa Caffe 534384

Wilcza Starka 531598

WINATRANS 535956

Winem Powoli 536256

WINNICA DWORSKA 536236

WMW 536648

Wnęk MAJSTER POLSKA 536579

WolfMann NARZĘDZIA I MASZYNY 535562

WUJO 536768

Wydział Budownictwa 533845

Wydział Infrastruktury i Środowiska 533850

Wydział Inżynierii Mechanicznej  
i Informatyki 533852

Wydział Inżynierii Produkcji  
i Technologii Materiałów 533853

Wydział Zarządzania 533854

zen 536794



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.

1627718 STARPLAST (2021 07 25, 2021 03 04)
CFE: 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12 20, 21, 28, 35

1627719 STARPLAY (2021 07 25, 2021 03 04)
CFE: 01.01.01, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.15 28, 35

1627723 JOSSEP AGRICULTURAL MACHINERY  
(2021 06 23)
CFE: 27.05.02 7

1627802 Testoagil (2021 10 14) 5
1627807 Happy Bearsday  

(2021 10 25, 2021 04 29)
30

1627815 INTO THE WILD (2021 10 12, 2021 04 13)
CFE: 27.05.01 3

1627824 PRODETOXONE (2021 10 07) 5
1627890 TRESSAGES EQUESTRES 

(2021 09 24, 2021 04 06)
21

1627972 PECHAM (2021 09 20)
CFE: 27.05.01 10, 11, 21, 35

1628023 BARON DE JUSTIN  
(2021 10 21, 2021 05 20)

32, 33

1628119 KPC PREFAB CONSTRUCTION (2021 07 08)
CFE: 26.15.09, 27.05.10, 
29.01.13

6, 19, 35, 36, 
37, 42

1628234 SUNFERT (2021 07 14) 1, 5, 35, 42
1628282 Xuchuan (2021 08 27)

CFE: 25.05.02, 26.05.04, 27.05.24, 28.03.00 1
1628286 Kiss dada (2021 08 25)

CFE: 02.09.01, 05.05.20, 09.01.11, 
20.05.25, 27.05.01

5

1628298 WINPARD (2021 09 10)
CFE: 03.01.04, 27.05.01, 28.03.00 7

1628487 i 2 i MUSIC (2021 08 18)
CFE: 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13 9, 35, 38, 41, 42

1628517 MEETION (2021 08 02, 2021 06 11)
CFE: 26.13.25, 27.05.01 9, 12, 20, 28

1628524 KUCKI’S DONUTS HANDMADE PREMIUM 
DONUTS (2021 08 19, 2021 02 19)
CFE: 08.01.10, 27.05.03, 29.01.13 30, 35, 43

1628526 J.HARDY (2021 08 12)
CFE: 24.17.02, 27.01.25, 27.05.01 32

1628550 SPG (2021 09 02)
CFE: 27.05.01 6, 10, 17, 20, 21

1628796 SSS (2021 07 06, 2021 04 23)
CFE: 27.01.01, 27.05.01 35, 39

1628800 PULSE FORGING  
(2021 07 27, 2021 01 29)

7, 9, 40, 41, 42

1628848 KARTLI (2021 09 02)
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12 1, 4, 17, 19, 

35, 39
1628863 2021 09 08)

CFE: 28.05.00 16, 35, 36, 41
1628870 MATRIS (2021 09 06)

CFE: 26.07.15, 27.05.09, 29.01.12 7, 35
1628873 YEOWWW! (2021 10 03)

CFE: 24.17.04, 27.05.02, 29.01.12 28, 31
1628879 CADDY (2021 09 28) 7
1628894 ELYSOL (2021 09 30) 17, 19
1628958 powersafe (2021 09 15, 2021 05 03)

CFE: 27.05.01, 29.01.04 9, 42



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1628234, 1628282, 1628848 

3  1627815 

4  1628848 

5  1627802, 1627824, 1628234, 1628286 

6  1628119, 1628550 

7  1627723, 1628298, 1628800, 1628870, 1628879 

9  1628487, 1628517, 1628800, 1628958 

10  1627972, 1628550 

11  1627972 

12  1628517 

16  1628863 

17  1628550, 1628848, 1628894 

19  1628119, 1628848, 1628894 

20  1627718, 1628517, 1628550 

21  1627718, 1627890, 1627972, 1628550 

28  1627718, 1627719, 1628517, 1628873 

30  1627807, 1628524 

31  1628873 

32  1628023, 1628526 

33  1628023 

35  1627718, 1627719, 1627972, 1628119, 1628234, 1628487, 1628524,
 1628796, 1628848, 1628863, 1628870 

36  1628119, 1628863 

37  1628119 

38  1628487 

39  1628796, 1628848 

40  1628800 

41  1628487, 1628800, 1628863 

42  1628119, 1628234, 1628487, 1628800, 1628958 

43  1628524



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.

526369 Diageo Brands B.V.
2021 09 07 33

530375 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
2021 10 12 4

530366 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
2021 10 12 4

530382 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
2021 10 12 4

526034 STRUMIŃSKA BERNADETTA BEROS
2021 11 29 43

534178 JANICKI BOGDAN
2021 11 18 43

532084 ONEBRAND TRADING LIMITED
2021 11 24 3, 5, 30, 32, 35, 44

532085 ONEBRAND TRADING LIMITED
2021 11 24 3, 5, 30, 32, 35, 44

530546 POWAJBO EWA
2021 11 22 44

532200 Anson’s Herrenhaus KG
2021 11 30 25, 35

532105 First Grade International Limited
2021 11 30 5, 29, 32

532506 E-ON SE
2021 11 30 35, 37

532507 E-ON SE
2021 11 30 35, 37



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.

1607257 BIOTECH DENTAL
2021 11 18 10



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

20/2021

49

525837

(210) 525837 (220) 2021 03 09
(731) NORD FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORD FINANCE

(531) 18.03.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Działalność finansowa.

Informacja ta nie 
powinna zostać 
opublikowana

123 36     525837                                                                (wykaz klasowy)

126 NORD FINANCE                            525837        (wykaz alfabetyczny
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