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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.



Spis treści

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce znakach towarowych

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. ......................  6
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ......................... 119
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ............... 121

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PO DNIU 14 
KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH .........................................................  125

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
międzynarodowych znaków towarowych .................................................................................................................................................. 126

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  127



Warszawa, dnia 16 sierpnia 2021 r. Nr ZT33

OGŁOSZENIA  O  ZGŁOSZONYCH  W  POLSCE  
ZNAKACH  TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje  
o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

(210) – numer zgłoszenia znaku towarowego

(220) – data zgłoszenia znaku towarowego

(300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)

(310) – numer zgłoszenia priorytetowego

(320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)

(330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*

(510) – wykaz towarów i/lub usług

(511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją  
przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego

(531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)

(540) – prezentacja znaku towarowego zawierająca także rodzaj znaku dla znaku słownego, znaku graficznego  
lub znaku słowno-graficznego

(552) – znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń

(553) – znak ruchomy lub znak multimedialny 

(554) – znak przestrzenny

(555) – znak holograficzny

(556) – znak dźwiękowy 

(558) – znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów 

(559) – inny 

(571) – opis znaku

(551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy 
wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego

(731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL
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ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

znaki, co do których nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego  
na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej 

i wobec których istnieje możliwość złożenia sprzeciwu.

Aktualna lista towarów i usług znajduje się w bazie REGISTER PLUS  
dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

(210) 466891 (220) 2017 01 30
(731) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Księgowy Roku
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzien-
niki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, 
skrypty, książki, materiały introligatorskie, w tym obwoluty 
na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficz-
ne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania 
i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usłu-
gi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności 
gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekono-
miczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie 
danych, usługi publikowania i rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, usługi promocyjne, 38 usługi w zakresie 
prowadzenia portali internetowych, przesyłanie informacji 
tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi 
w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy ter-
minali komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w za-
kresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych 
z wykorzystaniem multimediów i Internetu, obsługa klien-
tów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis 
informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowa-
dzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością 
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomo-
ści, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi 
edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za po-
średnictwem mediów informatycznych, organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie produkcji i rozpo-
wszechniania filmów o charakterze edukacyjno - szkolenio-
wym, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, 
szkoleń i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyj-
nych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyj-
na i kulturalna.

(210) 482313 (220) 2018 02 13
 (310) 2017-606 (320) 2017 08 15 (330) LI
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak słowny)
(540) FACE ID
(510), (511) 9 klawiatury, myszy, podkładki pod mysz, dru-
karki, napędy dyskowe i dyski twarde, baterie, ładowarki, fo-
lie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, 
ekranów telefonów komórkowych oraz smartfonów, folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, 
ekranów telefonów komórkowych oraz smartfonów, części 
i akcesoria do komputerów, peryferiów komputerowych, te-

lefonów komórkowych, przenośnych urządzeń elektronicz-
nych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, smartfonów, 
inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, 
odtwarzaczy audio i wideo oraz rejestratorów, telewizorów 
i dekoderów, okładek, toreb, etui, rękawów ochronnych, pa-
sków i smyczy do komputerów, telefonów komórkowych, 
przenośnych urządzeń elektronicznych, ubieralnych urzą-
dzeń elektronicznych, inteligentnych zegarków, inteligent-
nych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, deko-
derów i rejestratorów oraz odtwarzaczy audio i video, kijki 
do robienia selfie, ładowarki do papierosów elektronicznych, 
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, piorunochro-
ny, elektrolity, gaśnice, owoskopy [prześwietlarki jaj], gwizdki 
do przywoływania psów, magnesy dekoracyjne.

(210) 509475 (220) 2020 01 27
(731) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover, US
(540) (znak słowny)
(540) WIĘCEJ ZAUFANIA, WIĘCEJ DO ODKRYCIA
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, produkty zbożowe, płatki 
śniadaniowe, chleb, suchary, słodkie ciasteczka, słone i wy-
trawne ciasteczka, krakersy, ciastka, wafelki, batony zbożowe, 
gofry, ciasta, wypieki, bułka tarta, ciasto na wypieki, ciasto 
na ciasteczka, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, mianowi-
cie lody i wyroby z lodów, mrożone wyroby piekarnicze, wy-
pieki i desery, wyroby piekarnicze, wypieki i desery chłodzone.

(210) 512010 (220) 2020 03 27
(731) KWIEL KATARZYNA PRACOWNIA DEKORACJI AKATJA, 

Końskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKatja

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 etykiety tekturowe, naklejki, naklejki [kalko-
manie], naklejki na samochody, albumy na naklejki, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], dekoracyjne naklejki na kaski, 
naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, naklejki na pod-
łogę, naklejki na schody, naklejki ślubne, etykiety adresowe, 
etykiety wysyłkowe, samoprzylepne etykiety drukowane, ety-
kiety z papieru, etykietki na prezenty, etykietki z ceną, papiero-
we etykietki identyfikacyjne, drukowane etykietki papierowe, 
papier do etykietowania, drukowane etykiety na bagaż, ety-
kiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety kartonowe 
odprawionego bagażu, etykiety przylepne z papieru, etykiety 
papierowe na bagaż, etykiety kartonowe na bagaż, papierowe 
etykietki na prezenty, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety 
nie z materiału tekstylnego, etykiety papierowe do ścierania 
na mokro, wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, 
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drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, etykiety 
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, ręcznie malowane 
papierowe etykiety na butelki z winem, 27 dekoracje ścienne 
(nietekstylne), ścienne dekoracje, nietekstylne, dekoracje ścien-
ne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, fryzy [dekora-
cje ścienne nie z materiałów tekstylnych], bordery tapetowe, 
dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], papierowe pokry-
cia sufitowe, pokrycia ścienne, tapeta, tapeta izolacyjna, tapeta 
tekstylna, tapeta w postaci dekoracyjnych przylepnych obić 
ściennych wielkości pokoju, tapeta z efektami wizualnymi 3D, 
tapeta z pokryciem tekstylnym, tapety nietekstylne, tapety su-
fitowe, tapety tekstylne, tapety z tworzyw sztucznych, winylo-
we pokrycia ścian, wyściełane okładziny ścienne, wyściełane 
okładziny sufitowe, wyściełane pokrycia sufitowe, tapety wi-
nylowe, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe, pokrycia ścienne z two-
rzyw sztucznych, pokrycia ścienne z papieru.

(210) 512796 (220) 2020 04 23
(731) SOPHIA CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 17

(531) 26.01.03, 26.01.17, 26.02.01, 26.02.17, 27.07.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, pleca-
ki turystyczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, kufry, 
walizki i torby podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, 
pasy do bagażu, plecaki dla alpinistów, rzemienie sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby 
biwakowe, torby na narzędzia (puste), torby przenośne, torby 
wodoodporne, 35 sprzedaż toreb ewakuacyjnych, plecaków 
ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków medycznych, 
toreb ratunkowych, plecaków ratunkowych.

(210) 512797 (220) 2020 04 23
(731) SOPHIA CORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 17 Sophia Corda

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01
(510), (511) 18 plecaki, torby, plecaki wycieczkowe, pleca-
ki turystyczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, kufry, 
walizki i torby podróżne, kosmetyczki, paski naramienne, 
pasy do bagażu, plecaki dla alpinistów, rzemienie sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, saszetki biodrowe, sportowe torby, torby 
biwakowe, torby na narzędzia (puste), torby przenośne, torby 
wodoodporne, 35 sprzedaż toreb ewakuacyjnych, plecaków 
ewakuacyjnych, toreb medycznych, plecaków medycznych, 
toreb ratunkowych, plecaków ratunkowych.

(210) 513119 (220) 2020 05 06
(731) CHOŁODY ZOFIA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) bosska
(510), (511) 35 doradztwo związane z rozwojem wizerunku 
firmy, konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, usługi zarzą-
dzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, 
doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce rozwoju produktu, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 
41 nauczanie i szkolenia, kursy samoświadomości [szkolenia], 
usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektro-
nicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawni-
cze w zakresie książek i czasopism.

(210) 513439 (220) 2020 05 13
(731) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, 

Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oio moio OIOMOIO

(531) 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe 
( stanowiące element odzieży), odzież sportowa, odzież 
w stylu sportowym, odzież męska, damska i dziecięca, 
odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana na ubrania, 
wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, nakrycia gło-
wy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opaski na szyję, 
kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna damska, męska 
i dziecięca, 26 dodatki do odzieży, 35 usługi zarządzania 
społecznością online, promocja online odzieży, promocja 
i reklama odzieży i/lub branży odzieżowej online, organiza-
cja pokazów mody w celach promocyjnych, reklamowych 
i handlowych, usługi reklamowe i marketingowe za po-
średnictwem bloga i/lub mediów społecznościowych, 
organizacja i prowadzenie pokazów handlowych związa-
nych z odzieżą i branżą odzieżową oraz dystrybucji treści 
wideo online dotycząca ww. usług, usługi promocyjne, 
mianowicie promocja towarów i usług innych osób poprzez 
rozrywkę online, edukację online i dzielenie się treściami 
multimedialnymi za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, usługi reklamowe i promocyjne oraz usłu-
gi informacyjne z nimi związane w dziedzinie mody i/lub 
branży odzieżowej, wszystkie dostarczane online z kom-
puterowych baz danych lub Internetu, produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, promowanie działalności 
gospodarczej w tym dotyczące odzieży i branży odzieżowej 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi w za-
kresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej oraz usługi sklepów 
detalicznych w tym online i/lub za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, sprzedaż aukcyjna, usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie takich towarów 
jak: odzież, części odzieży, akcesoria odzieżowe, odzież 
sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież męska, damska 
i dziecięca, odzież rekreacyjna, odzież ochronna zakładana 
na ubrania, wstawki jako części odzieży, paski do odzieży, 
nakrycia głowy, chusty, szaliki, szale, bandany na szyję, opa-
ski na szyję, kominy na szyję, topy jako odzież, bielizna dam-
ska, męska i dziecięca, usługi sprzedaży dotyczące branży 
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odzieżowej, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży, 
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na te-
mat sprzedaży towarów, organizowanie i obsługa sprzedaży 
towarów, promocja sprzedaży, administrowanie sprzedażą, 
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
przeprowadzanie sprzedaży wysyłkowej i/lub katalogowej, 
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizo-
wanie sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, marketing 
handlowy inny niż sprzedaż, informacje na temat sprzedaży 
produktów, udzielanie informacji na temat sprzedaży han-
dlowej, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, administro-
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej i/lub online, 
organizowanie usług wynikających z umów z osobami trze-
cimi (handel), udostępnianie online materiałów reklamo-
wych i promocyjnych związanych ze sprzedażą produktów, 
pośrednictwo handlowe, udostępnianie i dostarczanie in-
formacji o produktach, w tym za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej i/lub globalnej sieci telekomunikacyj-
nej, informacje na temat sprzedaży towarów, promowanie 
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych 
dla klientów, usługi konsultacyjne, doradzę i informacyjne 
w zakresie wymienionych usług, poradnictwo w zakresie 
uprzednio wymienionych usług, 38 przesyłanie informa-
cji drogą online, emitowanie i transmitowanie programów 
telewizji internetowej, transmisja publikacji elektronicznych 
online, usługi przesyłania wiadomości online, komunikacja 
za pośrednictwem blogów online, nadawanie wiadomości 
środkami elektronicznymi, nadawanie programów środ-
kami elektronicznymi, nadawanie cyfrowych treści audio, 
nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji interne-
towej, nadawanie programów na pośrednictwem Internetu, 
nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem 
Internetu i innych sieci łącznościowych, usługi związane 
z portalami internetowymi, emisje radiowe, transmisja pro-
gramów radiowych, usługi telekomunikacyjne, mianowicie 
transmisja elementów, takich jak media elektroniczne, tre-
ści multimedialne, nagrania wideo, filmy, ilustracje, obrazy, 
teksty, zdjęcia, treści generowane przez użytkownika, treści 
audio i informacje przez Internet i inne sieci komunikacyjne, 
nadawanie, webcasting, transmisja strumieniowa i transmi-
sja treści audio, wideo, telewizji na abonament i treści wideo 
na żądanie za pośrednictwem Internetu i elektronicznych 
sieci łącznościowych, nadawanie telewizji w urządzeniach 
mobilnych, mianowicie telefonach komórkowych, table-
tach i komputerach osobistych, usługi telekomunikacyjne, 
dostarczanie powiadomień na pocztę elektroniczną i typu 
push za pośrednictwem Internetu, udostępnianie użyt-
kownikom forów społecznościowych i czatów w celu za-
mieszczania, wyszukiwania, obserwowania, udostępniania, 
krytyki, oceniania i komentowania nagrań wideo i innych 
treści multimedialnych przez użytkowników przez Internet 
i inne sieci komunikacyjne dotyczące mody, branży odzie-
żowej i/lub odzieży, usługi poczty elektronicznej, przydzie-
lanie użytkownikom dostępu do Internetu, zapewnianie 
połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami da-
nych, usługi w zakresie telekomunikacji i transmisji danych, 
nadawanie programów i komunikacja za pomocą Internetu, 
przydzielanie dostępu do Internetu, informacja i poradnic-
two w zakresie uprzednio wymienionych usług, 41 rozrywka 
w formie pokazów mody, organizacja pokazów mody w ce-
lach rozrywkowych, organizowanie i prezentowanie poka-
zów rozrywkowych dotyczących stylizacji i mody, doradz-
two w zakresie doboru ubrań, rozrywka online, zapewnienie 
szkoleń online, publikowanie materiałów multimedialnych 
online, zapewnienie kursów szkoleniowych online, usługi 
w zakresie nauczania, mianowicie oferowanie zajęć i warsz-
tatów związanych z modą i branżą odzieżową, doradztwo 

i produkcja filmów i nagrań wideo, usługi rozrywkowe, mia-
nowicie udostępnianie strony internetowej obejmującej 
klipy audio, wideoklipy, występy muzyczne, muzyczne ma-
teriały wideo, klipy filmowe, fotografie, inne materiały mul-
timedialne i powiązane informacje przez Internet oraz inne 
sieci łącznościowe na szeroki zakres tematów i zagadnień 
w tym związanych z modą i/lub branżą odzieżową, udo-
stępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi 
rozrywkowe w postaci udostępniania treści rozrywkowych 
nie do pobrania za pośrednictwem Internetu i elektronicz-
nych sieci łącznościowych, mianowicie filmów, programów 
telewizyjnych i wideoklipów w dziedzinie mody, trendów 
w branży odzieżowej, wydarzeń bieżących w tym zakresie, 
udostępnianie blogów obejmujących informacje na temat 
generowanych przez użytkownika treści na stronach inter-
netowych, urządzanie, organizowanie, przeprowadzanie 
i goszczenie towarzyskich imprez rozrywkowych w zakresie 
mody i/lub branży odzieżowej, informacje związane z roz-
rywką lub edukacją udzielane drogą elektroniczną z kompu-
terowej bazy danych lub przez Internet, dotyczące między 
innymi odzieży, branży odzieżowej i/lub mody, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych online (nie do pobrania), 
informacja i poradnictwo w zakresie uprzednio wymienio-
nych usług, 45 usługi serwisów społecznościowych online, 
Informacja w zakresie mody, Informacja w zakresie stylizacji 
mody, w tym mody ulicznej, udostępnianie informacji onli-
ne w zakresie mody, trendów mody, stylizacji mody.

(210) 514001 (220) 2020 05 27
(731) SETLA WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ANDERS 
EKSPORT-IMPORT, Żywiec

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rosanero DESIGN FURNITURE

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 narożniki - meble, kanapy, kanapo-tapczany, 
kanapy rozkładane, rozkładane kanapy, małe dwuosobowe 
kanapy, stoliki przy kanapie, sofy, sofy ścienne, sofy rozkłada-
ne, sofy rozsuwane, fotele, rozkładane fotele, fotele bujane, 
fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, fotele sako, krzesła 
[fotele] biurowe, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane 
w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ru-
chomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym opar-
ciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], fotele ergo-
nomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele dopasowane 
do kształtu ciała [contour chair], niskie fotele bez podłokiet-
ników do siedzenia przy kominku, fotele z regulowanym 
oparciem i podparciem dla nóg [meble], meble tapicero-
wane, poduszki - podkładki na krzesła, przenośne podkładki 
pod plecy do użycia z krzesłami, poduszki na krzesła, pufy 
[meble], pufy typu sako, podnóżki, fotele rozkładane z pod-
nóżkiem: łóżka sypialniane biblioteczki ścienne, bibliotecz-
ki stojące, komody, szafki nocne, meblościanki, szafy, szafy 
rozsuwane, szafy otwierane, witryny, meble kuchenne, stoły 
w tym rozsuwane, regały biurka, stoliki kawowe, stoliki oko-
licznościowe, meble łazienkowe, wieszaki ścienne, wieszaki 
stojące, półki na buty, konsole, toaletki, szezlongi, poduszki, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli również za pośred-
nictwem sieci Internet - sprzedaż przez sklep internetowy.
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(210) 514300 (220) 2020 06 02
(731) PREQURSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skrzeszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Preqursor

(531) 26.04.01, 26.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.06
(510), (511) 6 kominy metalowe, metalowe przewody 
do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 11 komi-
nowe wyciągi, kanały dymowe i spalinowe, kanały dymo-
we do urządzeń wentylacyjnych, piece, kominki, 19 kominy 
niemetalowe, kominy ceramiczne, 37 czyszczenie kominów, 
doradztwo inżynieryjne w zakresie doboru komina i pieca.

(210) 514625 (220) 2020 06 10
(731) MILENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, doradztwo w sprawach finansowych, firmy windy-
kacyjne, informacja o ubezpieczeniach, informacje finan-
sowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 
usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie finansowe płatno-
ściami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, doradz-
two w zakresie długów, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
usługi biur rozwiązujących roszczenia, wycena i obsługa 
roszczeń ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń, 45 badania prawne, spory prawne, usługi 
adwokatów i radców prawnych, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, doradztwo w sporach 
sądowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, sprawdzanie 
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z pra-
wami i regulacjami, porady prawne i zastępstwo proceso-
we, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, udzielanie informacji 
związanej ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, usługi dochodzeniowe związane 
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], usługi w zakresie badan i dochodzeń prawni-
czych, usługi wsparcia prawnego.

(210) 514626 (220) 2020 06 10
(731) MILENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ubez
(510), (511) 36 doradztwo w sprawach ubezpieczenio-
wych, doradztwo w sprawach finansowych, firmy windy-
kacyjne, informacja o ubezpieczeniach, informacje finan-
sowe, szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], 
usługi ubezpieczeniowe, zarządzanie finansowe płatno-
ściami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, doradz-

two w zakresie długów, wycena roszczeń z ubezpieczenia, 
usługi biur rozwiązujących roszczenia, wycena i obsługa 
roszczeń ubezpieczeniowych, obsługa roszczeń z tytułu 
ubezpieczeń, 45 badania prawne, spory prawne, usługi 
adwokatów i radców prawnych, usługi w zakresie przygo-
towywania dokumentów prawnych, doradztwo w sporach 
sądowych, doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, dostarczanie informacji prawnych, sprawdzanie 
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z pra-
wami i regulacjami, porady prawne i zastępstwo proceso-
we, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, udo-
stępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, udzielanie informacji 
związanej ze sprawami prawnymi, usługi alternatywnego 
rozwiązywania sporów, usługi dochodzeniowe związane 
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradz-
two prawne], usługi w zakresie badan i dochodzeń prawni-
czych, usługi wsparcia prawnego.

(210) 515727 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil Wkład bio-parafinowy do zniczy Paraffin 

refill ~ 3 dni Czas palenia Burning time BIO3

(531) 05.03.04, 26.04.04, 26.04.16, 24.15.01, 26.02.07, 24.17.25, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina.

(210) 515729 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe 
do zniczy ~ 2-3 doby D-1

(531) 25.01.13, 26.11.12, 26.01.17, 24.15.01, 24.17.25, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina.

(210) 515730 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci NATURALNE 

100% OLEJE ~ 6 DNI WKŁAD DO ZNICZY S-7

(531) 04.01.02, 05.05.04, 26.02.07, 26.04.04, 26.04.16, 24.17.25, 
26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, wosk, parafina.

(210) 515731 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci NATURALNE 

100% OLEJE ~ 4 DNI WKŁAD DO ZNICZY W-2

(531) 04.01.02, 05.05.04, 24.17.25, 26.02.07, 26.04.04, 26.04.16, 
26.04.17, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina.

(210) 515743 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci NATURALNE 

100% OLEJE ~ 5 DNI WKŁAD DO ZNICZY S-5

(531) 19.03.25, 04.01.02, 26.02.07, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.17, 
26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
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skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina.

(210) 515750 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioecoil Wkład eco-olejowy do zniczy Oil refill ~ 2, 5 

dnia Czas palenia Burning time ECO3

(531) 05.03.04, 26.02.07, 24.17.25, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 
19.03.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece para-
finowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki wo-
skowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plastiko-
we, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrobne 
gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, wkłady 
olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy nagrobnych, 
wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy 
nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, wkłady z eko-
parafiny do zniczy nagrobnych, wkłady woskowo - steary-
nowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearynowe do zniczy 
nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych z mieszanek 
woskowo - stearynowo - parafinowo - olejowych w różnych 
proporcjach tych składników, paliwo woskowe, parafinowe, 
olejowe do naczyń z podgrzewaczem, świece do oświetla-
nia, knoty, oleje palne do produkcji świec, świeczek i zniczy 
oraz wkładów zamiennych do nich, woski palne, parafina.

(210) 515751 (220) 2020 07 08
(731) PODOLSKI MARIUSZ P.P.H.U. MATTRA POLSKA, 

Mysłakówko
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) bioecoil Wkład eco-olejowy do zniczy Oil refill ~ 2, 5 
dnia Czas palenia Burning time ECO3

(531) 05.03.04, 24.17.25, 26.02.07, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
26.04.04, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 4 świece, świece zapachowe, świece stołowe, 
świeczki, świeczki choinkowe, świeczki na tort, świece pa-
rafinowe, świece woskowe, świeczki parafinowe, świeczki 
woskowe, znicze nagrobne szklane, znicze nagrobne plasti-
kowe, znicze nagrobne ze szkła mrożonego, znicze nagrob-
ne gipsowe, znicze gliniane, znicze nagrobne zalewane, 
wkłady olejowe do zniczy nagrobnych, wkłady woskowe 
do zniczy nagrobnych, wkłady parafinowe do zniczy na-
grobnych, wkłady ekoolejowe do zniczy nagrobnych, wkła-
dy do zniczy nagrobnych o przedłużonym okresie spalania, 
wkłady z ekoparafiny do zniczy nagrobnych, wkłady wosko-
wo - stearynowe do zniczy nagrobnych, wkłady stearyno-
we do zniczy nagrobnych, wkłady do zniczy nagrobnych 
z mieszanek woskowo - stearynowo - parafinowo - olejo-
wych w różnych proporcjach tych składników, paliwo wo-
skowe, parafinowe, olejowe do naczyń z podgrzewaczem, 
świece do oświetlania, knoty, oleje palne do produkcji 
świec, świeczek i zniczy oraz wkładów zamiennych do nich, 
woski palne, parafina.

(210) 516131 (220) 2020 07 16
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

W ŁOWICZU, Łowicz
(554) (znak przestrzenny)
(540) Łowicz 1906 Yoghurt Drink natural

(531) 02.03.04, 08.03.25, 19.03.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby z mleka, jogurty.

(210) 516774 (220) 2020 08 04
(731) Pánek Jan, Říčany Strašín, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) wino w prezencie

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 11.03.01, 11.03.02, 
11.03.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.19

(510), (511) 33 wino, napoje na bazie wina, 35 usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie wina, usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie wina, usługi informacji handlowej w zakresie wina, 
usługi w zakresie zamówień online, usługi reklamowe i mar-
ketingowe online, usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów.

(210) 517371 (220) 2020 08 21
(731) GOOD SAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GS GOODSAFE

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencja informacji handlowej wspomagana 
komputerowo, komputerowe zarządzanie plikami, aktualiza-
cja i utrzymanie danych w komputerowych bazach danych, 
badania rynkowe, agencje reklamowe, usługi public rela-
tions, reklama korespondencyjna, 36 usługi w zakresie ubez-
pieczenia, usługi informacyjne o ubezpieczeniach, doradz-
two w sprawach ubezpieczeniowych i finansowych, usługi 
zarządzania ubezpieczeniami, usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarzą-
dzanie informacją finansową i usługi analityczne.

(210) 517859 (220) 2020 09 03
(731) HUTNIK RADOSŁAW, Kożuchów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APEX Clan

(531) 01.01.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 16 nalepki/naklejki [materiały piśmienne], 
25 odzież, 42 usługi związane z projektowaniem graficznym 
[sztuka].

(210) 519286 (220) 2020 10 08
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW 

Ciasteczka Z CZARNYM BZEM I Z ŻURAWINĄ 
ZAWIERAJĄ MINERAŁY Ca, Zn, Fe, Mn, Mg BŁONNIK 
POKARMOWY ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA

(531) 05.03.13, 05.03.16, 05.01.15, 05.05.07, 05.07.21, 08.01.12, 
05.01.12, 24.05.03, 27.05.01, 25.01.01, 25.12.25, 29.01.15

(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wyroby 
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 30 wy-
pieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, herbatniki, słodycze 
o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze 
nadziewane, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, 
jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły spożywcze 
ze zbóż.

(210) 519287 (220) 2020 10 08
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW 

Ciasteczka Z LAWENDĄ I Z BORÓWKAMI ZAWIERAJĄ 
NIACYNĘ (WITAMINĘ B3) BŁONNIK POKARMOWY 
ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA

(531) 05.01.12, 05.01.15, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.19, 05.07.09, 
08.01.12, 08.01.17, 24.05.03, 25.01.01, 25.12.25, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wyroby 
cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 30 wy-
pieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, herbatniki, słodycze 
o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce, słodycze 
nadziewane, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, 
jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły spożywcze 
ze zbóż.
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(210) 519288 (220) 2020 10 08
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO I BARWNIKÓW 

Ciasteczka Z ROKITNIKIEM I Z KAWAŁKAMI 
POMARAŃCZY WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW 
TYPU OMEGA-3 BŁONNIK POKARMOWY ZAWIERAJĄ 
3 ZBOŻA

(531) 05.01.12, 05.01.15, 05.03.13, 05.03.16, 05.05.07, 05.05.20, 
05.07.22, 05.07.11, 08.01.12, 08.01.17, 24.05.03, 25.01.01, 
25.12.25, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 żywność dla diabetyków, dietetyczne wy-
roby cukiernicze przystosowane do celów medycznych, 
30 wypieki, wyroby cukiernicze, ciasteczka, herbatniki, sło-
dycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce, 
słodycze nadziewane, wyroby cukiernicze do ozdabiania 
choinek, jadalne ozdoby na choinki, słodycze, artykuły spo-
żywcze ze zbóż.

(210) 519445 (220) 2020 10 14
(731) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bread Morning

(531) 29.01.08, 27.05.01
(510), (511) 30 Dania gotowe i wytrawne przekąski jako: ba-
gietki z nadzieniem, brioszki (drożdżowe bułeczki), bułki na-
dziewane, bułki z nadzieniem, ciasta [słodkie lub słone], cia-
sta zawierające mięso, ciastka owsiane, ciasto na bazie jaj, 
ciasto z przyprawionymi owocami, ciasto kruche z szynką, 
gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej 
formowane przez wyciskanie, gotowe pizze, gotowe posiłki 
w formie pizzy, gotowe przekąski na bazie zbóż, kanapki, ka-
napki tostowe opiekane, kanapki z mięsem, kanapki z kurcza-
kiem, kanapki z indykiem, kanapki zawierające kurczaka, ka-
napki zawierające mieloną wołowinę, kanapki zawierające 
sałatę, koreczki, kanapeczki, miękkie precle, mięso w cieście 
[gotowe], mięso zapiekane w cieście, nadziewany chleb, na-
dziewane kanapki, opiekane kanapki z serem i z szynką, piz-
za, pizze [gotowe], pizze bezglutenowe, precelki, przekąski 
na bazie pszenicy, przekąski na bazie zbóż, przekąski składa-
jące się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przekąski składa-
jące się głównie z chleba, przekąski składające się z produk-

tów zbożowych, przekąski składające się głównie ze zboża, 
przekąski słone na bazie zbóż, przekąski sporządzone z pro-
duktów zbożowych, przekąski wieloziarniste, przekąski wy-
konane z mąki razowej, przekąski wykonane z mąki zbożo-
wej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane 
ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze sproszkowanych 
sucharów, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, 
przekąski z ekstrudowanej pszenicy, przekąski z produktów 
zbożowych, przekąski zbożowe o smaku sera, sandwicze, so-
lone wyroby piekarnicze, spody do pizzy, spody z ciasta 
do pizzy, świeża pizza, tostowe opiekane kanapki z serem, 
tosty francuskie, tortille, wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się z wa-
rzyw i drobiu, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Wy-
pieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery jako: chleb, ba-
beczki, babeczki (ciasto) płaskie, bagietki, bułeczki, bułeczki 
chrupkie, bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z dże-
mem, bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, 
bułki z bekonem, bułki z nadzieniem, chleb bezdrożdżowy, 
chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy, chleb 
i bułki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb razowy, chleb sło-
dowy, chleb słodowy z owocami, chleb wielozbożowy, chleb 
z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarnami soi, 
chleb żytni, chrupiące pieczywo, ciastka herbaciane, ciastka 
na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane spożywcze, cien-
kie paluszki chlebowe, drożdżowe bułeczki, duński chleb, 
duńskie bułki, duże miękkie bułki, grube paluszki chlebowe, 
grzanki, grzanki [sucharki], herbatniki owsiane spożywcze, 
herbatniki [słodkie lub słone], herbatniki z cebulą lub serem, 
lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], miąższ chleba, 
miękkie bułeczki, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, 
paluszki chlebowe, pieczywo owocowe, podpłomyki na ba-
zie ziemniaków, przekąski z pieczywa chrupkiego, pumper-
nikiel, słodkie bułeczki, sucharki, suchary, suchary holender-
skie, świeży chleb, tosty, tosty z chleba, ciasta, tarty, ciastecz-
ka, bezy, brioszki (drożdżowe bułeczki), brownie [ciastka 
czekoladowe], bułeczki chrupkie, bułeczki z kremem, bułecz-
ki z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułki chrupiące, chru-
piące ciastka z kremem (profiterole), churros [hiszpańskie 
pączki], ciasta, ciasta czekoladowe, ciasta czekoladowe wy-
konane z czekoladowego biszkoptu, ciasta [słodkie lub sło-
ne], ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej, ciasta 
wegańskie, ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta 
z dyni, ciasta z kremem, ciasta z kremem [cream pie], ciasta 
z melasą, ciasta zawierające mięso, ciasteczka, ciasteczka ma-
ślane, ciasteczka migdałowe, ciastka, ciastka czekoladowe, 
ciastka migdałowe, ciastka na patyku, ciastka owsiane spo-
żywcze, ciastka w polewie o smaku czekoladowym, ciasto 
francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto mig-
dałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na słodkie wypieki, ciasto 
o przedłużonej trwałości, ciasto śliwkowe, ciasto śniadanio-
we, cienkie ciasto bazowe do tart, crème brûlées [przypalony 
krem], czekoladowe wafle karmelowe, duńskie ciastka maśla-
ne, eklerki, gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe 
spody do ciast, herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatni-
ki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane 
czekoladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit-
-beurre, herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, herbat-
niki w polewie czekoladowej, herbatniki w połowie oblane 
polewą czekoladową, herbatniki z polewą lukrową, herbatni-
ki zawierające owoce, herbatniki zawierające składniki o sma-
ku czekoladowym, herbatniki zbożowe do spożycia przez 
ludzi, jadalne wafle, kawałki ciast, kruche ciastka (herbatniki), 
kruche ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku 
czekoladowym, kruche ciastka maślane częściowo oblane 
czekoladą, kruche ciastka maślane w polewie o smaku czeko-
ladowym, kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, 
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kruche ciasto, lukrowane ciasta z owocami, lukrowane ciasto, 
magdalenki, makaroniki (ciastka), makaroniki kokosowe, ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], napoleonki, pączki, paszteciki, 
pierniczki, piernik, placki, placki bez mięsa, placki [ciasta] 
z nadzieniem owocowym, placki z borówkami, placki z kur-
czakiem, placki z nadzieniem z warzyw, podłużne biszkopty 
[ciastka], precle pokryte czekoladą, precle polane czekoladą, 
przekąski w postaci ciast owocowych, ptifurki [ciasteczka], 
puddingi bożonarodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], 
quiche, quiche [tarty], rogaliki, sernik, serniki, słodkie bułeczki 
typu muffin, słodkie drożdżowe bułki duńskie, słodkie her-
batniki do spożycia przez ludzi, smażone ciasteczka, smażo-
ne ciasteczka (karintoh), solone wyroby piekarnicze, spody 
do tarty, sucharki, suchary, świeże placki [ciasta], szarlotka, 
tarty jajeczne, tarty (słodkie lub słone), tarty z jabłkami, tarty 
z kremem jajecznym custard, tarty z melasą, tarty (z owoca-
mi), tarty z polewą, torty truskawkowe, wafelki, wafelki [arty-
kuły spożywcze], wiedeńskie wypieki, wyroby ciastkarskie 
nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem, wyro-
by ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze z mąki, wyro-
by piekarnicze zawierające owoce, wyroby piekarnicze za-
wierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze zawierające 
kremy, bezy, bułeczki z czekoladą, bułeczki z dżemem, bu-
łeczki z owocami, bułki z cynamonem, ciasteczka solone, 
ciastka serowe, ciasto na biszkopty, croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą cze-
koladową, gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], jabłka w cieście, koreczki, kanapeczki, 
krakersy, krakersy jadalne, krakersy o smaku owocowym, kra-
kersy solone, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze za-
wierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby 
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nie-
lecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające czekola-
dę, nielecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyro-
by cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze wyroby 
cukiernicze w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukierni-
cze, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, 
nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, nielecznicze wyroby 
cukiernicze w kształcie jajek, nielecznicze wyroby cukierni-
cze zawierające mleko, orzechowe wyroby cukiernicze, owo-
ce pod kruszonką, pikantne herbatniki, produkty na bazie 
czekolady, przekąski składające się głównie z wyrobów cu-
kierniczych, słodkie babeczki panettone, słodkie bułki, słod-
kie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone 
herbatniki, słone krakersy, smakowe wyroby cukiernicze 
na bazie cukru, smażone ciasteczka plecione, solone wafelki, 
wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukierni-
cze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku czekolado-
wym, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku miętowym, 
wyroby cukiernicze płynne, wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierają-
cym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owo-
cowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoho-
lowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cu-
kiernicze zawierające galaretkę, wyroby piekarnicze, wyroby 
piekarnicze bezglutenowe, chleb pszenno-żytni, chleb 
pszenno-żytni z jalapeno i serem wędzonym, chleb pszen-
no-żytni z suszonymi pomidorami, chleb pszenno-żytni 
z oliwkami, chleb pszenno-żytni z bakaliami, chleb pszenno-
-żytni z figami i orzechami laskowymi, chleb żytni z płaskur-
ką, chleb pszenno-żytni z rodzynkami i orzechami włoskimi, 
chleb pszenno-żytni z żurawiną i słonecznikiem, chleb 
pszenno-żytni z pieczonymi ziemniakami, chleb pszenno-

-żytni z tahiną, zaatarem i kiszoną cytryną, chleb piwny, Ziar-
na przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże jako: ciasto na chleb, ciasto na pizzę, 
zaczyn, mąka do pieczenia, mąka pszenna, mąka pszenna 
do żywności, mąka razowa nieprzesiana, mąka spożywcza, 
mąka spożywcza z nasion oleistych, mąka zbożowe, mąka 
żytnia, mieszanki mąki, prażona mąka zbożowa, przekąski 
słone na bazie mąki, mąka ze skrobi pszennej, gluten jako ar-
tykuł spożywczy, mieszanki do robienia pieczywa, potrawy 
na bazie mąki.

(210) 519797 (220) 2020 10 21
(731) WYSOCKI ZYGMUNT PYRO-KAT OCHRONA 

ŚRODOWISKA I AUTOMATYKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PYRO-KAT WORLD ZYGMUNT W.WYSOCKI FUTURE 

TECHNOLOGY

(531) 26.04.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 katalizatory w tym biologiczne jako preparaty 
do oczyszczania powietrza, wody i ziemi inne niż do celów 
medycznych, chemiczne substancje do analiz laboratoryj-
nych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
materiały filtrujące z substancji chemicznych, preparaty che-
miczne do oczyszczania powietrza, wody, gleby inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 11 katalityczne 
i adsorbcyjne instalacje oczyszczania powietrza, wody i zie-
mi, instalacje sanitarne, instalacje do utylizacji odpadów oraz 
osadów ściekowych i lakierniczych, 37 prowadzenie serwi-
su urządzeń ochrony środowiska, usługi budowlane, w tym 
budowa oczyszczalni ścieków i zakładów utylizacji, usługi 
instalacyjne, usługi związane z nadzorem inżynierskim w za-
kresie budowania instalacji związanych z ochroną środowi-
ska, 40 usługi polegające na oczyszczaniu powietrza, wody, 
gleby, przetwarzanie tekstylnych odpadów i pozostałości, 
42 usługi: projektowania konstruktorskiego, automatyzacji 
i wizualizacji procesów technologicznych, opracowywanie 
oprogramowania komputerów na zlecenie, usługi testowa-
nia materiałów, badania związane z ochroną środowiska, 
opinie i ekspertyzy dotyczące instalacji z zakresu ochrony 
środowiska zakończone raportami, doradztwo w zakresie 
projektowania i budowy instalacji związanych z ochroną 
środowiska, doradztwo w zakresie: systemów do ochrony 
środowiska, zarządzania odpadami, sposobu usuwania nie-
czystości płynnych, ścieków, oczyszczania i utylizacji nieczy-
stości płynnych, gazowych i stałych.

(210) 521737 (220) 2020 12 03
(731) WÓJCIK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

MECHANICZNO-INŻYNIERYJNE WWTECH,  
Tumlin-Dąbrówka

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) wwtech

(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi związane z konserwacją obiektów, 
regeneracja maszyn i urządzeń, naprawy w przemyśle cięż-
kim, utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, serwisowanie, 
diagnostyka i analiza maszyn i urządzeń, kalibracja i legali-
zacja maszyn i urządzeń, 40 obróbka wykończeniowa (koń-
cowa obróbka gwarantująca duże dokładności wymiarowe 
i kształtowe, a finalna powierzchnia posiada małą chropo-
watość, w tym szlifowanie, czyli rodzaj obróbki, której celem 
jest uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni przy drobnej 
korekcie geometrii oraz frezowanie - przywrócenie prawi-
dłowej płaskości powierzchni), napawanie (pokrywanie war-
stwą metalu obiektów wykonanych z tego właśnie surowca 
przy równoczesnym stapianiu podłoża), cięcie i ukosowanie 
(przygotowanie do spawania) rur, gwintowanie, nacinanie 
gwintów, honowanie (usuwanie niewielkich naddatków 
do 0, 1 mm, pozwalające na likwidację błędów kształtu 
otworów i zapewniające stworzenie warstwy wierzchniej 
bardzo dobrej jakości), wiercenie i odwiercanie, produkcja 
śrub, nakrętek, tulejek, wałów, produkcja części zamiennych 
do wałów (czopy, w tym tłoczenie czopów oraz szlifowanie), 
korbowodów (panewki, tuleje, półpanewki), 42 odtwarza-
nie sprzętu, który uległ awarii i projektowanie zupełnie no-
wych maszyn, projektowanie (modele 3D i CAD), inżynieria 
odwrotna (rekonstrukcja brakującego elementu remonto-
wanej czy odnawianej konstrukcji na podstawie pobranych 
wymiarów), analiza wymiarowa (bardzo dokładne określenie 
wymiarów przedmiotów oraz innych pokrewnych aspektów, 
precyzyjny pomiar oraz analiza uzyskanych danych), trójwy-
miarowe pomiary współrzędnościowe.

(210) 521874 (220) 2020 12 07
(731) TUROWSKI DAWID, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) Clever Fleet
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], usłu-
gi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi 
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, 
usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działal-
ności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, 
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie 
personelem zajmującym się sprzedażą, nadzór nad zarzą-
dzaniem działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe 
związane z zarządzaniem, administrowanie i zarządzanie 
działalnością gospodarczą, zarządzanie planami dotyczący-
mi preferowanych dostawców, zarządzanie flotą transporto-
wą [dla osób trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób 
trzecich], zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla 
osób trzecich], zarządzanie biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, zarządzanie i doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie biurami 
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, zarządza-
nie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 
zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym 
zakresie, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie 

firm handlowych i firm usługowych, zbieranie i analizy in-
formacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, doradztwo biznesowe, usługi doradztwa biz-
nesowego, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo i kon-
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie tożsa-
mości przedsiębiorstwa, doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, 
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradz-
two w zakresie organizowania działalności gospodarczej, do-
radztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, 
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi 
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi do-
radztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo w za-
kresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, specja-
listyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, 
profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, doradztwo biznesowe w dziedzinie trans-
portu i dostaw, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, pomoc i doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działal-
nością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, sporzą-
dzanie raportów biznesowych, analizy i raporty statystyczne, 
przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji bizne-
sowych i handlowych, sporządzanie raportów dotyczących 
projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządza-
nie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów han-
dlowych, sporządzanie raportów gospodarczych, raporty 
i badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, aukcje samo-
chodowe, usługi w zakresie rejestracji samochodów, usługi 
reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, rekla-
mowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem In-
ternetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie czę-
ści samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicz-
nego w związku z akcesoriami samochodowymi, dostar-
czanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat 
sprzedaży samochodów, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw han-
dlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, usługi 
reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprze-
daży detalicznej związanej z pojazdami osobowymi, usługi 
sprzedaży hurtowej związanej z pojazdami osobowymi.

(210) 522168 (220) 2020 12 14
(731) MASARNIA KRZYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Krzyś

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, kawałeczki bekonu, skórki bekonowe, 
flaki, flaki wieprzowe, flaki wołowe, kiełbasy, kiełbasy botifar-
ra, kiełbasy wędzone, kiełbasy z kurczaka, surowe kiełbasy, 
łój spożywczy, łój wołowy jadalny, danie gotowe, w skład 
którego wchodzi przede wszystkim krótko smażone na du-
żym ogniu mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych 
ostrych papryczek - dak-galbi, gotowe posiłki z mięsa- mięso 
jako główny składnik, liofilizowane mięso, mięso gotowane, 
mięso gotowane w sosie sojowym - mięso tsukudani, mię-
so gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso kacze, mię-
so i wyroby mięsne, mięso kiełbasiane, mięso solone, mięso 
pokrojone w plastry, mięso pieczone, mięso mrożone, mięso 
mielone - mięso siekane, mięso liofilizowane, mięso konser-
wowane, mięso świeże, mięso w puszce - konserwy, mięso 
wędzone, mięso z indyka, mięso z osła, paczkowane mięso, 
przyrządzone mięso konserwowe w puszce, smażone mięso, 
suszone mięso, suszone mięso kurczaka, suszone mięso wie-
przowe, suszone mięso z kaczki, pasty mięsne w tym paszte-
ty, smalec, burgery mięsne, confity z kaczki, kaszanka, kiełba-
ski wieprzowe, konserwy mięsne, galaretki mięsne, galarety 
mięsne, wieprzowina konserwowa, wędliny, wątroba, udka 
z kurczaka, salami, salceson, gotowe dania z mięsa, 30 cia-
sta zawierające mięso, fajitas - grillowane mięso podawane 
na pszennej lub kukurydzianej tortilli, gotowe mięso w cie-
ście, mięso z warzywami w cieście - pot pie, mięso zapie-
kane w cieście, bułki z bekonem, gotowe sosy, mięsne sosy, 
40 usługi rzeźnicze, konserwowanie żywności, wędzenie 
mięsa, wędzenie żywności, usługi konserwacji żywności.

(210) 522199 (220) 2020 12 14
(731) MASKUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) maskup
(510), (511) 9 maski ochronne, 25 woalki, welony, turbany, 
peleryny, opaski na głowę, chustki na głowę.

(210) 522590 (220) 2020 12 23
(731) KORZENIOWSKI ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALKING LOVERS KORZENIOWSCY

(531) 02.09.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały szkoleniowe i instruktażowe, al-
bumy, broszury, czasopisma, fotografie, gazety, kalendarze, 
katalogi, komiksy, książki, mapy, prospekty, publikacje, kart-
ki okolicznościowe, 21 wyroby ze szkła, porcelany i cerami-
ki, kubki, naczynia, wyroby rękodzieła ze szkła, porcelany 
i ceramiki, 25 odzież sportowa, obuwie sportowe, nakrycia 

głowy, bielizna, skarpety, dresy, kostiumy do opalania i pły-
wania, 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, przyrządy gim-
nastyczne, torby na sprzęt sportowy, biała broń, 32 wody 
mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, soki 
owocowe i warzywne, syropy, 35 usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej artykułów z branży sportowej i rekreacyjnej, 
realizowane w formie tradycyjnej i za pośrednictwem Inter-
netu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, poka-
zy towarów, organizowanie pokazów, targów handlowych 
i wystaw, prowadzenie kampanii reklamowych, usługi w za-
kresie prezentacji i promocji materiałów reklamowych, re-
klama towarów, publikowanie tekstów reklamowych, sprze-
daż gadżetów reklamowych, usługi w zakresie dostarczania 
informacji w prasie i na stronach internetowych odnośnie 
wydarzeń sportowych, biznesowych, politycznych, ekono-
micznych i codziennych doniesień prasowych, dostarczanie 
informacji na temat kontaktów handlowych i biznesowych, 
marketing ukierunkowany na sport, doradztwo biznesowe, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzeda-
ży detalicznej, prezentowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, usługi menedżerskie 
dla sportowców, usługi public relations, wynajem czasu re-
klamowego, 41 edukacja sportowa, nauczanie, instruktaże 
sportowe, kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie 
on-line książek i tekstów o tematyce sportowej, prowadzenie 
klubów zdrowia, usługi oceny sprawności fizycznej dla celów 
szkoleniowych, usługi trenera osobistego, organizowanie 
wyjazdów i obozów sportowych, usługi w zakresie organizo-
wania zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym za pomocą 
portali internetowych, poradnictwo w zakresie nauczania 
dotyczące sportu i rekreacji, 44 usługi fizjoterapeutyczne, 
usługi masażu, doradztwo w zakresie zdrowia, zdrowego ży-
wienia, dietetyki, kształtowania sylwetki, usługi wizażystów, 
usługi sauny i solarium.

(210) 522968 (220) 2021 01 08
(731) CHMIEL BOGDAN FIRMA HANDLOWA, Wieprz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD WINGS

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 5 pasza lecznicza dla zwierząt, suplementy die-
ty dla zwierząt, środki bakteriobójcze dla zwierząt, w tym 
ptaków, laseczki siarkowe do dezynfekcji pomieszczeń dla 
zwierząt, w tym ptaków, środki do tępienia pasożytów, 
środki odstraszające insekty dla zwierząt, w tym ptaków, 
środki ochronne na bazie tranu, produkty farmaceutyczne 
i weterynaryjne, leki weterynaryjne, w tym środki do popra-
wiania kondycji gołębi i innych ptaków, dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, produkty sanitarne do celów we-
terynaryjnych, 31 pokarm dla zwierząt, karmy dla zwierząt, 
pasze dla zwierząt, wapno do pasz, pokarm dla ptaków, 
nasiona dla ptaków, kołacze dla gołębi, karma mineralna 
dla gołębi i drobiu, napoje dla zwierząt, w tym dla ptaków, 
niemedyczne suplementy, toniki oraz napoje dla zwierząt, 
niemedyczne suplementy, toniki oraz napoje dla ptaków, 
wzmacniające substancje odżywcze dla zwierząt, w tym 
dla ptaków, olej z kiełków pszenicy, sok czosnkowy, droż-
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dże, wszystkie te towary są przeznaczone dla gołębi, drobiu 
i ptaków ozdobnych, oleje, ekstrakty i mieszanki ziół, owo-
ców, warzyw kwasów organicznych przeznaczone dla go-
łębi, drobiu i ptaków ozdobnych, pasza odżywcza i wzmac-
niająca dla zwierząt, środki mikrobiologiczne dla zwierząt, 
w tym dla ptaków, żwirek dla ptaków, w tym dla gołębi [grit], 
dodatki niemedyczne do środków żywieniowych dla zwie-
rząt, dodatki do pasz do celów leczniczych dla zwierząt, 
ziarna, ziarna zbóż, nasiona, zboże na pasze dla zwierząt, 
ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmacniające dla zwie-
rząt, produkty na ściółkę dla zwierząt, artykuły spożywcze, 
karmy i pasze dla zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich, 
mączki dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, 
mielone produkty spożywcze dla zwierząt, produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach dla 
zwierząt, w tym dla ptaków, produkty rolne i leśne niepre-
parowane, nieprzetworzone, zboże na pasze dla zwierząt, 
ziarna, zboże, ziarno do żywienia zwierząt, pasze wzmac-
niające dla zwierząt, świeże kiełki warzyw przystosowane 
do spożycia, w tym: kiełki brokułu, buraka, chińskiej róży, 
czosnku, fasoli, fasoli Mung, groszku, pora, rzodkiewki, rze-
żuchy, czerwonej i zielonej, słonecznika, soi, soczewicy, 
słód, przetwory słodowe, świeże owoce, orzechy, warzywa 
i zioła, grzyby, oliwki, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, 
zwierzęta żywe, ryby żywe, owoce morza (żywe).

(210) 523271 (220) 2021 01 18
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ISNORD
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Nielecznicze pasty 
do zębów, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki 
kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepara-
ty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pie-
lęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielę-
gnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, Produkty 
perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Preparaty do depilacji, Nielecznicze produkty 
toaletowe, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wy-
bielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały 
zawarte w tej klasie, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologicz-
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty 
bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produk-
ty biotechnologiczne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żyw-
ność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gip-
sowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Środki odkażające, Preparaty farmaceutyczne 
do użytku weterynaryjnego, Artykuły medyczne do użytku 
weterynaryjnego, Suplementy diety i preparaty dietetycz-
ne do użytku weterynaryjnego, Produkty chemiczne prze-
znaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wska-

zane towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii 
i techniki dentystycznej, 10  Aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, Aparaty i podpory do celów medycznych, 
Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medyczne-
go i pacjentów, Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy 
do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura 
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przy-
borniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, 
Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczni-
czych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia 
weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone 
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.

(210) 523667 (220) 2021 01 26
(731) CYBERLIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBER LIVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Kon-
certy muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Montaż lub nagrywanie dźwięku 
i obrazu, Montaż programów radiowych, Montaż progra-
mów telewizyjnych, Montaż wideo, Multimedialne wyda-
wanie czasopism, Multimedialne wydania publikacji elek-
tronicznych, muzyczne usługi wydawnicze i usługi W za-
kresie nagrywania muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne 
wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów, 
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagrywanie 
muzyki, Nauka muzyki, Obsługa koncertów muzycznych, 
Obsługa sprzętu wideo i audio do programów radiowych 
i telewizyjnych, Obsługa studia filmowego, Organizacja 
i prezentacja widowisk, Organizacja i prezentacja przedsta-
wień na żywo, organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzenia imprez 
rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie Koncertów 
muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organi-
zowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie 
widowisk muzycznych, Organizowanie widowisk scenicz-
nych, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk te-
atralnych lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, 
Pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, 
Prezentacja koncertów muzycznych, Prezentacja nagrań 
wideo, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, pro-
dukcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja koncertów 
muzycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych 
filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produk-
cja nagrań muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy instrumentalistów, Produkcja progra-
mów telewizyjnych na żywo w celach rozrywkowych, Pro-
dukcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach 
mobilnych, Produkcja przedstawień muzycznych, Prowa-
dzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozryw-
kowych na żywo, przestawienia muzyczne, Przedstawienia 
muzyczne na żywo, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Publikowanie materiałów multimedial-
nych on-line, realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja 
rozrywki o postaci nagrań dźwiękowych, rozrywka on-line, 
Rozrywka z a pośrednictwem telefonu, Udostępnianie mu-
zyki cyfrowej z Internetu, udostępnienie obiektów i sprzętu 
do nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pokazywa-
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nia filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń 
edukacyjnych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-
-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnienie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Udo-
stępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą 
Internetu, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony 
internetowej, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów 
w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputero-
wych, Usługi agencji i sprzedaży biletów on-line do celów 
rozrywkowych, Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi kon-
certów muzycznych, Usługi nagrywania i produkcji audio, 
Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi rozrywkowe ofe-
rowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, Usługi rozrywkowe świadczone przez telefon, 
Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-li-
ne, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, 
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usłu-
gi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Usługi w zakre-
sie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie 
muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, Widowiska muzyczne, Wypożyczanie filmów 
i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań audiowizual-
nych, Wypożyczanie nagranych materiałów rozrywkowych, 
zapewnianie muzyki na żywo, Zapewnienie rozrywki on-line.

(210) 523718 (220) 2021 01 28
(731) EASY GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy-games.co

(531) 21.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, 
modele architektoniczne, Materiały drukowane, Materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, Papier i karton, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Materiały drukowane i artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Druki, 28 Gry, zabawki i akce-
soria do zabawy.

(210) 524119 (220) 2021 02 04
(731) PODSZTANGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODSZTANGA.PL

(531) 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych w tym: 
druków, e- booków, kalendarzy prospektów, podręczników 
ulotek, szalików, koszulek, breloków, proporczyków i czape-
czek, Prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
sprzętu sportowego oraz odżywek i suplementów diety dla 

sportowców, towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandan-
ki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, 
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długo-
pisy, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
skórzana, znaczki z logo, 41 Usługi w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności szkoleniowej, w tym kursów, 
odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, wystaw edu-
kacyjnych, organizowanie obozów sportowych, zawodów 
sportowych, pokazów, inicjowanie i organizowanie imprez 
sportowych i edukacyjnych, wynajmowanie stadionów, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie wszel-
kiego typu imprez sportowych i zawodów, oraz seminariów 
tematycznych sportowo rekreacyjnych, organizowanie ma-
sowych imprez rozrywkowych, wypożyczanie rekwizytów 
i sprzętu sportowego.

(210) 524120 (220) 2021 02 04
(731) PODSZTANGA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) PODSZTANGA
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych w tym: 
druków, e-booków, kalendarzy prospektów, podręczników 
ulotek, szalików, koszulek, breloków, proporczyków i czape-
czek, Prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej, 
za pośrednictwem Internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, 
sprzętu sportowego oraz odżywek i suplementów diety dla 
sportowców, towarów z naniesionym logo jako elementem 
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandan-
ki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych, 
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długo-
pisy, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
skórzana, znaczki z logo, 41 Usługi w zakresie organizowa-
nia i prowadzenia działalności szkoleniowej, w tym kursów, 
odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów, wystaw edu-
kacyjnych, organizowanie obozów sportowych, zawodów 
sportowych, pokazów, inicjowanie i organizowanie imprez 
sportowych i edukacyjnych, wynajmowanie stadionów, 
wypożyczanie sprzętu sportowego, Organizowanie wszel-
kiego typu imprez sportowych i zawodów, oraz seminariów 
tematycznych sportowo rekreacyjnych, organizowanie ma-
sowych imprez rozrywkowych, wypożyczanie rekwizytów 
i sprzętu sportowego.

(210) 524482 (220) 2021 02 11
(731) Mediabox Broadcasting International Ltd.,  

Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT TURECKICH SERIALI

(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 Aparaty i przyrządy kinematograficzne, Apa-
raty do rejestracji, przekazu i odtwarzania obrazu i dźwięku, 
Telewizory, Radia, Komputery i sprzęt komputerowy, Deko-
dery, Urządzenia do kodowania, Wzmacniacze, Sprzęt hi-fi, 
Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Gry komputerowe 
i telewizyjne (software), Kasety, Płyty CD, Płyty DVD, 16 Pa-
pier, Karton i wyroby z papieru i kartonu, Aktówki jako arty-
kuły biurowe, Albumy do wklejania, Almanachy jako roczniki, 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Bloki jako arty-
kuły papiernicze, Bloki do pisania, Bloki rysunkowe, Arkusze 
z celulozy regenerowanej do pakowania, Drukowane rozkła-
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dy, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Figurki jako statuetki 
z papieru mâché, Formularze jako blankiety i druki, Indeksy, 
Skorowidze, Kartki grające z życzeniami, Kartki z życzeniami, 
Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Karty pocztowe, 
Kokardy papierowe, Koperty jako artykuły piśmienne, Ko-
perty na butelki z kartonu lub papieru, Materiały do rysowa-
nia, Naklejki jako materiały piśmienne, Notatniki jako notesy, 
Okładki, Obwoluty jako artykuły papiernicze, Opakowania 
do butelek z tektury lub papieru, Papier do pisania jako pa-
pier listowy, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy jako 
materiały piśmienne, Papier srebrny, Papier świecący, Papier 
w arkuszach jako artykuły piśmienne, Podkładki do pisania 
z klipsem, Podstawki na stół papierowe, Pudełka kartonowe 
lub papierowe, rysunki jako ryciny, Segregatory jako arty-
kuły biurowe, Serwetki papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty 
na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, Szyldy 
z papieru lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne papierowe 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Teczki 
na dokumenty jako artykuły biurowe, Teczki z notatnikiem, 
Torebki do pakowania jako koperty i woreczki z papieru, 
Ulotki, Zakładki do książek, Zawiadomienia jako artykuły pa-
piernicze, Zeszyty, Druki akcydensowe, Foldery, Fotografie, 
Nalepki, Materiały piśmienne, Papeterie, Torby do pakowa-
nia z papieru i tworzyw sztucznych, 35 Usługi w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą w obszarze działal-
ności telewizyjnej, filmowej, muzycznej, Usługa obsługi me-
nedżerskiej polegająca na administrowaniu i zarządzaniu 
produkcją telewizyjną i filmową, 38 Usługi rozpowszechnia-
nia (transmisji) programów telewizyjnych, reportaży, filmów 
dokumentalnych i fabularnych, utworów muzycznych, wi-
deoklipów muzycznych, programów informacyjnych, pro-
gramów o tematyce muzycznej, Usługi: emisji telewizyjnej 
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi prze-
kazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych 
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania 
programów i informacji za pośrednictwem sieci informa-
tycznych - Internetu, sieci teleinformatycznych i przekazu 
satelitarnego, Najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorni-
ków programów zakodowanych i zaszyfrowanych, Agencje 
informacyjne i prasowe, Usługi administrowania wszelkimi 
urządzeniami i środkami transmisji sygnału telewizyjnego 
polegające na zarządzaniu urządzeniami służącymi do gro-
madzenia, przetwarzania, transmisji i tworzenia sygnału 
telewizyjnego, 41 Usługi w zakresie organizowania i prowa-
dzenia pokazów filmów z wykorzystaniem wszystkich me-
tod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, 
Przeprowadzanie wywiadów z zespołami muzycznymi 
i osobami z show biznesu, Usługi produkcji programów tele-
wizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, 
utworów muzycznych, wideoklipów muzycznych, progra-
mów informacyjnych, programów o tematyce muzycznej, 
Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Seria-
le nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej.

(210) 524676 (220) 2021 02 15
(731) MINDS&ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDS & ROSES

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury, katalogi 
on-line, Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, 
Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych 
lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego 
dla sieci społecznościowych, Oprogramowanie komunika-
cyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramo-
wanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, 
Programy komputerowe, Programy do urządzeń mobilnych, 
Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Publikacje elek-
troniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestro-
wane na nośnikach danych, Edukacyjne programy kompute-
rowe i oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie 
i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia 
danych i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania 
analiz wyników badań, 16 Papierowe publikacje, wydawnic-
twa, Kalendarze, Długopisy, Serwetki papierowe, Katalogi 
branżowe, Katalogi, Albumy, Druki, Książki, Prospekty, Broszu-
ry, Ulotki, Foldery, Informatory, Papier, tektura, Materiały in-
troligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Drukowane ankiety, 
35 Badanie działalności gospodarczej, rynku, Badania opinii 
publicznej, Projektowanie badań opinii publicznej, Opraco-
wywanie ankiet opinii publicznej, Analiza rynku, Sondowa-
nie rynku, Sondaże opinii publicznej, Badanie rynku, Usługi 
oceny rynku, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Wywiady 
dla badań jakościowych rynku, Doradztwo w zakresie seg-
mentacji rynku, Badanie działalności gospodarczej i rynku, 
Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, Analizy 
biznesowe, Doradztwo w zakresie badań rynku, Analiza da-
nych statystycznych z badań rynku, Badania rynku do celów 
reklamowych, Kompilacja modeli statystycznych w celu do-
starczania informacji dotyczących dynamiki rynku, Opraco-
wywanie ankiet marketingowych, Sporządzanie ankiet biz-
nesowych, Przeprowadzanie ankiet badawczych on-line, 
Kompilacja reklam, Kompilacja informacji statystycznych, 
Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsię-
biorstw, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompi-
lacja danych dla osób trzecich, Kompilacja, produkcja i roz-
powszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja i sys-
tematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz da-
nych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytel-
nikach publikacji, Badania rynkowe w celu kompilacji infor-
macji o widzach telewizyjnych, Przygotowywanie i kompila-
cja raportów i informacji biznesowych i handlowych, Testo-
wanie marki, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w za-
kresie oceny marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi reklamowe służące 
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Mar-
keting, Reklama, Doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, Udostępnianie informacji bizneso-
wych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi reklamy, Usługi reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi marketingu szeptanego 
i rekomendacyjnego, Usługi w zakresie prezentacji towarów 
i/lub usług służące zachęceniu odbiorców do ich zakupu, 
Usługi w zakresie dystrybucji próbek towarów i materiałów 
w celach reklamowych, Usługi agencji public relations, Usłu-
gi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
filmu, Internetu, Wynajem czasu i miejsca reklamowego 
we wszystkich środkach masowego przekazu, Organizowa-
nie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie 
informacji o działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
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sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Do-
radztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie plana-
mi lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz plana-
mi promocyjnymi, Zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, Systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, Komputero-
we zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych, Wyszukiwanie informacji w komputero-
wych bazach danych dla osób trzecich, Sortowanie danych 
w bazach komputerowych, Organizowanie konferencji, gier, 
konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu re-
klamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, 
telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektro-
nicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, 
Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw 
w celach gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakre-
sie zarządzania sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i druko-
wanych, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, 
Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospo-
darczej, Przetwarzanie danych, 38 Usługi agencji prasowej, 
Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi domu medio-
wego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup kampa-
nii reklamowych w mediach masowych - dostarczanie wia-
domości, Fora- pokoje rozmów dla serwisów społecznościo-
wych, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
pokojów rozmów- chatroom dla serwisów społecznościo-
wych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Za-
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku, portalu 
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do plat-
form w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, Usługi w zakresie przekazu 
wydawnictw prasowych za pomocą sieci telekomunikacyj-
nych oraz innych środków łączności, dostarczanie publikacji 
elektronicznych online nieściągalnych, Umożliwianie dostę-
pu do krajowych i międzynarodowych serwerów i portali 
internetowych, Udostępnianie serwisów internetowych 
WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie do-
stępu do stron WWW, Odpłatne udostępnianie serwisów in-
formacyjnych lub baz danych, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, Rozpowszechnianie i transmisja wiado-
mości, obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, 
z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, me-
diów elektronicznych, mediów społecznościowych lub Inter-
netu, Usługi poczty elektronicznej, Usługi przekazywania 
ogłoszeń elektronicznych, Usługi nagrywania, transkrypcji, 
transformacji, kompozycji, kompilacji informacji wykorzysty-
wanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi w zakresie 
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz da-
nych, Usługi zdalnego dostępu do danych, Usługi przesyłania 
danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Umożliwianie 
dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmo-
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszech-
nianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, interneto-
wych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, 
Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów in-
formacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, 
39 Dystrybucja gazet, książek, tekstów, periodyków i elektro-
nicznych mediów, Usługi w zakresie magazynowania elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, 41 Usługi 
wydawnicze, Wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza 
książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektro-
niczną formą, także w Internecie, Edycja książek, tekstów, ga-
zet, periodyków i elektronicznych mediów, Dostarczanie 

publikacji elektronicznych on-line, Usługi księgarni elektro-
nicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, 
książki on-line, Publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych - niepobieralnych, Udostępnianie publikacji on-li-
ne, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Przygotowywanie serwisów informacyj-
nych do emisji, Programowanie serwisów informacyjnych 
do transmisji przez Internet, Organizowanie, obsługa i pro-
wadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongre-
sów, forum, konferencji, sympozjów, warsztatów, treningów, 
zjazdów, podróży studyjnych, kursów, szkoleń edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wy-
staw, zabaw, festynów, pikników, festiwali filmowych związa-
nych z kulturą lub edukacją, Kształcenie praktyczne, Doradz-
two zawodowe, Usługi edukacyjne i treningowe, Kształcenie 
ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Nagrywa-
nie materiałów dydaktycznych, Organizowanie i prowadze-
nie imprez edukacyjnych oraz kulturalno - rozrywkowych, 
Usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozryw-
ka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektro-
nicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową 
lub przez Internet, Usługi pisania blogów, Usługi w zakresie 
gier dostarczanych on-line z sieci komputerowej, drogą elek-
troniczną, Usługi w zakresie dostarczania informacji on-line 
odnośnie gier komputerowych, Usługi w zakresie dostarcza-
nia interaktywnych gier komputerowych typu multi-player, 
także przez Internet i elektroniczną sieć komunikacyjną, 
42 Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Wyko-
nywanie opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji 
publicznej, multimedialnej, Usługi badawcze, Udostępnianie 
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-li-
ne nie do pobrania, służącego do konsultacji, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzy-
staniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania biznesowego nie do pobrania, Usługi hur-
towni danych - składowanie danych, Usługi projektowania 
wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania elek-
tronicznego w zakresie archiwizacji danych, Zarządzanie za-
sobami cyfrowymi, Opracowywanie platform komputero-
wych, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie opro-
gramowania komputerowego, Programowanie oprogramo-
wania do platform informacyjnych w Internecie, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatro-
omów, linii chatów i forów internetowych, Programowanie 
oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Pro-
jektowanie i opracowywanie portali internetowych, admini-
strowanie portalami internetowymi, forum internetowym, 
Udostępnianie, wynajmowanie zasobów krajowych i mię-
dzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Usługi infor-
matyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów infor-
macyjnych, Obsługa stron Web i portali, obsługa forum dys-
kusyjnego, Administrowanie portalami internetowymi, fo-
rum internetowym, Zarządzanie portalami internetowymi, 
Kompilacja informacji naukowych, Kompilacja stron interne-
towych, Tworzenie indeksów stron www, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Usługi administratora baz danych, 
także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów da-
nych dla mailingu masowego, Kompilacja programów 
do przetwarzania danych, Kompilacja informacji związanych 
z systemami informacyjnymi, Projektowanie graficzne w celu 
kompilacji stron w Internecie, Usługi artystów grafików, pla-
styków, Usługi projektantów, Usługi graficzne, Projektowanie 
opakowań, Usługi wzornictwa przemysłowego, Wzornictwo 
i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego so-
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ftware, Usługi programistyczne, Prace badawczo - rozwojo-
we dla osób trzecich, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Badania techniczne, Ekspertyzy inżynieryjne, Testowa-
nie materiałów, Kontrola jakości, Usługi informatyczne w za-
kresie projektowania i opracowywania programów kompu-
terowych, interaktywnych stron internetowych, witryn i ser-
wisów informacyjnych, Rozwój, rozbudowa i administrowa-
nie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, Wyna-
jem czasu dostępu do sieci komputerowych, Wynajem po-
jemności pamięci w sieciach komputerowych dostawcom 
treści oraz producentom towarów, jak również usługodaw-
com, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, 
Wypożyczanie serwerów - hosting, Rozwój, tworzenie, roz-
budowa i konserwacja - ulepszanie i aktualizacja programów 
komputerowych, systemów komputerowych, jak również 
ich wynajem, Analizy systemów komputerowych, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, Utrzymywa- 
nie - hosting witryn internetowych na serwerach kompute-
rowych w globalnej sieci komputerowej, Usługi w zakresie 
oprogramowania umożliwiającego interakcję telefonu z re-
klamą - prasa, Internet, outdoor, TV, Projektowanie obrazu, 
Elektroniczne przechowywanie informacji, 45 Usługi serwi-
sów społecznościowych on-line, Zarządzanie własnością 
przemysłową, Zarządzanie własnością intelektualną, Zarzą-
dzanie planami licencyjnymi, Wykonywanie, zarządzanie 
i ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa 
przemysłowego, oprogramowania komputerowego, mate-
riałów drukowanych, Licencjonowanie programów kompu-
terowych - usługi prawne.

(210) 524745 (220) 2021 02 17
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOTEBAL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 02.03.16, 
02.03.17, 02.03.23, 02.09.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.10, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 
26.04.12, 26.04.14, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji paznokci, Kosmetyki do paznokci, Utwardzacze 
do paznokci, Odżywka do paznokci, Serum pielęgnacyjne, 
Serum do celów kosmetycznych, 5 Preparaty do pielęgnacji 
paznokci do celów medycznych, Serum do celów medycz-
nych, Serum przystosowane do medycznego użycia.

(210) 524825 (220) 2021 02 17
(731) CELIK MURAT NEXT COLLECTION, Wólka Kosowska

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SEMAL JNS

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.24, 24.01.05, 24.01.09, 
03.01.02, 09.01.10

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

(210) 525194 (220) 2021 02 25
(731) SCHMIDT ERNEST, Leszno
(540) (znak słowny)
(540) ELSETT
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: konstrukcje metalowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pralki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zmywarki do naczyń, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: domowe 
miksery do żywności [elektryczne], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektryczne 
młynki do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: automatyczne wyłączniki czasowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki samoczynne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektryczne wyłączniki automatyczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: wyłączniki 
zegarowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wyłączniki różnicowoprądowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szafy na wyłączniki elektryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wyłączniki sa-
moczynne awaryjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: elektryczne wyłączniki oświe-
tleniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: elektryczne wyłączniki czasowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wyłączniki termiczne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wyłączniki elektryczne 
[przełączniki], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: czujniki fotoelektryczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czujniki światła, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czujniki optyczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: czujni-
ki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czujniki ruchu, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: regulato-
ry temperatury, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: regulatory oświetlenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kontrolery i regulatory, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do mierzenia 
czasu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: elektroniczne urządzenia do mierzenia cza-
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su, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do rejestrowania czasu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mierniki czasu naświetlania [światłomierze], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia do rejestrowania czasu i daty, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: telewizo-
ry, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kamery telewizyjne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: anteny telewizyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: dekodery telewizyjne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: gniazda tele-
wizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: nadajniki telewizji kablowej, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: od-
biorniki telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: konwertery telewizji 
kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: odbiorniki telewizji IP, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia telewizji przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: piloty do telewizo-
rów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dekodery do odbiorników telewizyjnych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia do odbioru telewizji satelitarnej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia 
do odtwarzania filmów i video, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: elektroniczne regulatory mocy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: an-
teny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: bezpieczniki elektryczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: bezpieczni-
ki termiczne prądowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: elektryczne bezpieczniki 
stykowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: bezpieczniki topikowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bezpiecz-
niki termiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przekaźniki, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przekaźniki 
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: przekaźniki 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sterowniki urządzeń, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: sterowni-
ki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: sterowniki programowalne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: sterowniki do falowników, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wyłączniki krańcowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wyłączniki samoczynne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: elektryczne wy-
łączniki przyciskowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czujniki, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: inwertery 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przemienniki [inwertery], Usługi 

sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kable elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kable koncentryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kable uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kable i przewody elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: liczniki energii elektrycznej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do magazynowania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ultrakon-
densatory do magazynowania energii, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: moduły fo-
towoltaiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ograniczniki przepięć, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prze-
łączniki mocy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: analizatory mocy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tablice 
rozdzielcze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: szafy rozdzielcze [elektryczność], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skrzynki rozdzielcze zasilania, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: skrzynki 
rozdzielcze elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: tablice rozdzielcze [elek-
tryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: szyny zbiorcze elektryczne do dystrybucji, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: szyny zbiorcze, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: szyny tulejowe, elektrycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przyrządy do uziemiania, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: statyczne 
systemy i urządzenia do uziemiania, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przewody 
uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sterowniki automatyki przemysłowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przełączniki czasowe automatyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia do regulacji czasowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: programatory 
czasowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: regulatory ciepła, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: regulatory 
napięcia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: regulatory elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: regulato-
ry termostatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: regulatory energii elektrycznej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: detektory ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: czujniki ruchu do świateł 
bezpieczeństwa, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia wejściowe z czujni-
kiem ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: instalacje ogrzewania podłogowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kable grzewcze, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: elektryczne kable grzew-
cze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do ogrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: elementy 
ogrzewania elektrycznego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: linearny układ ogrze-
wania promiennikowego, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
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zane z następującymi produktami: urządzenia do ogrzewa-
nia podłogowego, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: elementy ogrzewania elek-
trycznego w postaci folii, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: kolektory energii słonecz-
nej do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: elektryczne taśmy do ogrze-
wania powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: regulatory temperatury [zawo-
ry termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lodówki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ekspresy do kawy (Elektryczne -), 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: folie izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: materiały nieprzewodzą-
ce do zatrzymywania ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: maty termoizolacyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: izolatory przewodzące ciepło, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
z tworzyw sztucznych w formie folii [półprodukty], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: maty izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mocowania, konektory 
i uchwyty do kabli, niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: młynki do kawy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: konstrukcje metalowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pralki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: zmywar-
ki do naczyń, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: domowe miksery do żywności [elek-
tryczne], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: elektryczne młynki do kawy, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: automa-
tyczne wyłączniki czasowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: elektryczne wyłączniki 
samoczynne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: elektryczne wyłączniki automatyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: wyłączniki zegarowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wyłączniki różnico-
woprądowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: szafy na wyłączniki elektryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
wyłączniki samoczynne awaryjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: elektryczne wyłącz-
niki oświetleniowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: elektryczne wyłączniki czasowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: wyłączniki termiczne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wyłączniki elektrycz-
ne [przełączniki], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: czujniki fotoelektryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czujniki światła, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: czujniki optyczne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: czujniki elek-
tryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: czujniki ruchu, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: regulatory tempera-
tury, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: regulatory oświetlenia, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: kontrolery i regu-
latory, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia do mierzenia czasu, Usługi handlu 

hurtowego związane z następującymi produktami: elektro-
niczne urządzenia do mierzenia czasu, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do rejestrowania czasu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: mierniki czasu naświetlania 
[światłomierze], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia do rejestrowania czasu 
i daty, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: telewizory, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamery telewizyjne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
anteny telewizyjne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dekodery telewizyjne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
gniazda telewizyjne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: nadajniki telewizji kablowej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: odbiorniki telewizji kablowej, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: konwertery 
telewizji kablowej, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: odbiorniki telewizji IP, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: urzą-
dzenia telewizji przemysłowej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: piloty do telewizo-
rów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dekodery do odbiorników telewizyjnych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do odbioru telewizji satelitarnej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: urządzenia do wy-
świetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwa-
rzania filmów i video, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia audio i odbiorniki 
radiowe, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: elektroniczne regulatory mocy, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: aku-
mulatory energii fotowoltaicznej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: anteny, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: bez-
pieczniki elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: bezpieczniki termiczne prądo-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektryczne bezpieczniki stykowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: bez-
pieczniki topikowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: bezpieczniki termiczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
przekaźniki, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przekaźniki do zabezpieczenia nadnapię-
ciowego, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: przekaźniki elektryczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: sterowniki 
urządzeń, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: sterowniki elektryczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: sterowniki pro-
gramowalne, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: sterowniki do falowników, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: wyłącz-
niki krańcowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wyłączniki samoczynne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czujniki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: in-
wertery elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przemienniki [inwertery], Usłu-
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gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kable elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: kable koncentryczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kable 
uziemiające, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: kable i przewody elektryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
liczniki energii elektrycznej, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do magazy-
nowania energii elektrycznej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ultrakondensatory 
do magazynowania energii, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: moduły fotowoltaiczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: ograniczniki przepięć, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: przełączniki mocy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: analizatory mocy, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tablice rozdzielcze, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
szafy rozdzielcze [elektryczność], Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: skrzynki rozdzielcze 
zasilania, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: skrzynki rozdzielcze elektryczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: tabli-
ce rozdzielcze [elektryczne], Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: szyny zbiorcze elektrycz-
ne do dystrybucji, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: szyny zbiorcze, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: szyny tulejo-
we, elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przyrządy do uziemiania, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: sta-
tyczne systemy i urządzenia do uziemiania, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przewo-
dy uziemiające, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: sterowniki automatyki przemysłowej, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: przełączniki czasowe automatyczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: urządze-
nia do regulacji czasowej, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: programatory czasowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: regulatory ciepła, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: regulatory napięcia, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
regulatory elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: regulatory termostatyczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: regulatory energii elektrycznej, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: detektory 
ruchu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: instalacje 
ogrzewania podłogowego, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: kable grzewcze, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
elektryczne kable grzewcze, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do ogrzewa-
nia, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elementy ogrzewania elektrycznego, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
linearny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: urządze-
nia do ogrzewania podłogowego, Usługi handlu hurtowego 

związane z następującymi produktami: elementy ogrzewa-
nia elektrycznego w postaci folii, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: kolektory energii sło-
necznej do ogrzewania, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: elektryczne taśmy do ogrze-
wania powierzchni, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: regulatory temperatury [zawory 
termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: lodówki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: ekspresy do kawy (Elektryczne -), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: folie izolacyjne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: materiały nieprzewodzące 
do zatrzymywania ciepła, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: maty termoizolacyjne, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
izolatory przewodzące ciepło, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: materiały z tworzyw 
sztucznych w formie folii [półprodukty], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: maty izolacyj-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: mocowania, konektory i uchwyty do kabli, nieme-
talowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: młynki do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: konstrukcje 
metalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: pralki, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: zmy-
warki do naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: domowe miksery do żyw-
ności [elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: elektryczne młynki 
do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: automatyczne wyłączniki czasowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: elektryczne wyłączniki samoczynne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki automatyczne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: wyłączniki zegarowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: wyłączniki różnico-
woprądowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: szafy na wyłączniki elektrycz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: wyłączniki samoczynne awaryjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne wyłączniki czasowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
wyłączniki termiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: wyłączniki elektrycz-
ne [przełączniki], Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: czujniki fotoelektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: czujniki światła, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: czujniki 
optyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: czujniki elektryczne, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: czujniki ruchu, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: regulatory temperatury, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: regulatory oświetlenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: kon-
trolery i regulatory, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
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zane z następującymi produktami: urządzenia do mierzenia 
czasu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: elektroniczne urządzenia do mierze-
nia czasu, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do rejestrowania czasu, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: mierniki czasu naświetlania [światłomierze], 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: urządzenia do rejestrowania czasu i daty, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: telewizory, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: kamery telewizyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: anteny telewizyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
dekodery telewizyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: gniazda telewizyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: nadajniki telewizji kablowej, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
odbiorniki telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: konwertery 
telewizji kablowej, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: odbiorniki telewizji IP, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: urządzenia telewizji przemysłowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: piloty do telewizorów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: wzmacniacze 
sygnałów telewizyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: dekodery do odbior-
ników telewizyjnych, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: urządzenia do od-
bioru telewizji satelitarnej, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: urządzenia 
do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia 
do odtwarzania filmów i video, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: urządzenia 
audio i odbiorniki radiowe, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: elektroniczne re-
gulatory mocy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: akumulatory energii fotowolta-
icznej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: anteny, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: bezpieczniki 
elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: bezpieczniki termiczne prądo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: elektryczne bezpieczniki stykowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: bezpieczniki topikowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: bezpiecz-
niki termiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: przekaźniki, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
przekaźniki do zabezpieczenia nadnapięciowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: przekaźniki elektryczne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: sterowniki 
urządzeń, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: sterowniki elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: sterowniki programowalne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: sterow-
niki do falowników, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: wyłączniki krańcowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-

mi produktami: wyłączniki samoczynne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
elektryczne wyłączniki przyciskowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: czujni-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następują-
cymi produktami: inwertery elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
przemienniki [inwertery], Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: kable elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: kable koncentryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: kable 
uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: kable i przewody elektryczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: liczniki energii elektrycznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: ultrakondensatory do magazynowania energii, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: moduły fotowoltaiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
ograniczniki przepięć, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: przełączniki mocy, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: analizatory mocy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: tablice 
rozdzielcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: skrzynki rozdzielcze zasilania, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: skrzynki rozdzielcze elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
tablice rozdzielcze [elektryczne], Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: szyny 
zbiorcze elektryczne do dystrybucji, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: szyny 
zbiorcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: szyny tulejowe, elektryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do uziemiania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: statyczne 
systemy i urządzenia do uziemiania, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: prze-
wody uziemiające, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: sterowniki automatyki 
przemysłowej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: przełączniki czasowe automa-
tyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do regulacji czasowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: programatory czasowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
regulatory ciepła, Usługi sprzedaży detalicznej online zwią-
zane z następującymi produktami: regulatory napięcia, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: regulatory elektryczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: regula-
tory termostatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: regulatory energii 
elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: detektory ruchu, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
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mi: urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: instalacje ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
kable grzewcze, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: elektryczne kable grzewcze, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: urządzenia do ogrzewania, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
elementy ogrzewania elektrycznego, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: linear-
ny układ ogrzewania promiennikowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia do ogrzewania podłogowego, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: kolektory energii słonecznej do ogrzewania, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne taśmy do ogrzewania powierzchni, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: regulatory temperatury [zawory termosta-
tyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: lodówki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: ekspresy do kawy (Elektryczne -), 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: folie izolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały nie-
przewodzące do zatrzymywania ciepła, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
maty termoizolacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: izolatory przewodzą-
ce ciepło, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: materiały z tworzyw sztucznych 
w formie folii [półprodukty], Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: maty izolacyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: mocowania, konektory i uchwyty do ka-
bli, niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: młynki do kawy, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą Internetu, Odczyt mierników elektrycznych do celów 
wystawiania rachunków, sprzedaż (lista produktów), 37 In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych, Instalacja maszyn, Instalowanie silni-
ków, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie urzą-
dzeń elektrycznych, Instalowanie domowych urządzeń za-
bezpieczających, Montaż instalacji przemysłowych, Instala-
cja maszyn przemysłowych, Instalacja przemysłowych prze-
wodów grzejnych, Instalacja przemysłowych zbiorników ci-
śnieniowych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnienio-
wych, Instalacja przemysłowych urządzeń do gotowania, 
Budowa wież telekomunikacyjnych, Układanie przewodów 
telekomunikacyjnych, Instalowanie sieci telekomunikacyj-
nych, Instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, Bu-
dowa infrastruktury elektroenergetycznej, Instalacja syste-
mów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge-
tycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Renowa-
cja instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji 
elektrycznych, Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądo-
wej [usługi budowlane], Instalacja systemów inżynierii środo-
wiska, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Montaż 

i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja, na-
prawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
39 Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii elek-
trycznej, Dostarczanie energii elektrycznej, Transport drogo-
wy, Transport towarów, Dzierżawa użytkowania linii elektro-
energetycznych osobom trzecim w zakresie przesyłu elek-
tryczności, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem 
samochodów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, 42 Ba-
dania techniczne, Usługi w zakresie analizy danych technicz-
nych, Analizy technologiczne związane z zapotrzebowa-
niem na energię i prąd osób trzecich, Analizy w zakresie inży-
nierii technologicznej, Usługi analizy technologicznej, Pro-
jektowanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi w zakre-
sie inżynierii elektrycznej, Usługi w zakresie inżynierii budow-
lanej, Konsultacja techniczna w dziedzinie inżynierii środowi-
ska, Doradztwo w dziedzinie inżynierii telekomunikacyjnej, 
Badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Udzielanie infor-
macji dotyczących inżynierii przemysłowej, Usługi doradcze 
w zakresie inżynierii przemysłowej, Testowanie urządzeń 
w dziedzinie inżynierii elektrycznej, Planowanie projektów 
technicznych w dziedzinie inżynierii, Usługi doradztwa tech-
nicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Projektowanie 
budynków, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie bu-
dowlane, Konstrukcyjne (Projektowanie -), Projektowanie 
techniczne, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Pro-
jektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie nauko-
we i technologiczne, Projektowanie komponentów mecha-
nicznych i mikromechanicznych, Projektowanie i planowa-
nie techniczne elektrowni, Projektowanie i opracowywanie 
produktów przemysłowych, Projektowanie i opracowywa-
nie produktów inżynieryjnych, Projektowanie i opracowywa-
nie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie instalacji 
i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie 
techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i pla-
nowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Usługi 
doradcze związane z projektowaniem budynków, Projekto-
wanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usłu-
gi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Projektowanie 
działań zaradczych w celu usunięcia wad w konstrukcjach, 
Projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów 
i sprzętu do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regu-
lacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Projekto-
wanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów tele-
fonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, 
Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów foto-
woltaicznych.

(210) 525329 (220) 2021 03 01
(731) RESTO QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Środki do polerowania 
metali, Płyny do mycia, Środki do mycia szkła, Płyn do mycia 
naczyń, Detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, 
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Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty piorące 
do użytku profesjonalnego, Detergenty do zmywarek do na-
czyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Płynne deter-
genty do zmywarek, 7 Maszyny do krojenia warzyw, Przyrzą-
dy do krojenia makaronu [maszyny], Elektryczne urządzenia 
do krojenia żywności, Elektryczne noże do krojenia mięsa, 
Maszyny do krojenia żywności w plastry [przemysłowe], Ma-
szyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchen-
ne], Maszyny do krojenia żywności, przeznaczone do użytku 
komercyjnego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry 
do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do krojenia 
w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, Mik-
sery [urządzenia kuchenne], Elektryczne miksery do żywno-
ści, Maszyny do mieszania żywności, Pakowarki żywności, 
Zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie 
żywności, Maszyny do obierania warzyw, Urządzenia 
do obierania warzyw [maszyny], Elektryczne urządzenia 
do obierania owoców, Elektryczne urządzenia do obierania 
warzyw, Maszyny do obierania żywności, przeznaczone 
do użytku komercyjnego, Szatkownice do warzyw [maszy-
ny], Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Elek-
tryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszyny 
do mielenia żywności, Maszyny do mielenia mięsa [elek-
trycznie narzędzia], Urządzenia elektryczne używane 
w kuchni do mielenia, Elektryczne maszynki do mielenia 
żywności do użytku przemysłowego, Elektryczne maszynki 
do mielenia żywności do użytku handlowego, Zmywarki 
do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, 
Stojaki w zmywarkach stanowiące części zmywarki, Miksery 
[maszyny], Kuchenne miksery, elektryczne, Przyrządy 
do szatkowania żywności (elektryczne), Zmywarki do naczyń 
do użytku domowego, Maszyny do pakowania lodów, Elek-
tryczne młynki do kawy, Maszyny do wyciskania kawy, Elek-
tryczne spieniacze mleka do kawy, Młynki kuchenne, elek-
tryczne, Elektryczne młynki do przypraw, Młynki do mielenia 
mąki [maszyny], Młynki do kawy o napędzie innym niż ręcz-
ny, Maszynki [młynki] elektryczne do przygotowania żywno-
ści, Podstawy [statywy] maszyn, Maszyny do mieszania spi-
ralnego, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Elek-
tryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne dzielarki do ciasta, 
Elektryczne maszyny do nadawania ciastu okrągłej formy, 
Maszyny do zgrzewania kontaktowego, Maszyny do przygo-
towywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż 
do gotowania, Maszyny do formowania chleba, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice do chleba [maszyny], Elektryczne noże 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice do mięsa 
[elektryczne maszyny], Krajalnice do mięsa [maszyny elek-
tryczne] do użytku domowego, Elektryczne krajalnice 
do mięsa do użytku kuchennego, Maszyny do wytwarzania 
makaronu, Maszyny do wyrobu makaronu, Maszyny do cien-
kiego obierania i cięcia, Elektryczne sokowirówki, Maszyny 
do wyciskania soku, Urządzenia do wyciskania pomarańczy 
[elektryczne], Urządzenia do wyciskania owoców [elektrycz-
ne], Maszyny do wyciskania soku pomarańczowego [elek-
tryczne], Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, mik-
sowania, wyciskania, Wyciskarki soku, Elektryczne wyciskarki 
do owoców i warzyw, Elektryczne wyciskarki do owoców, 
Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użyt-
ku domowego, Maszynki do mięsa [elektryczne], Elektryczne 
maszynki do mięsa, Urządzenia do cięcia mięsa, Maszyny 
do przetwarzania mięsa, Maszyny do opakowywania mięsa, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszynki do mięsa [elektryczne] 
do użytku przemysłowego, Urządzenia do mycia naczyń sto-
łowych, Maszyny do polerowania, Narzędzia elektryczne 
do polerowania, Maszyny do polerowania noży, Elektryczne 
urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne maszy-
ny do ostrzenia sztućców, Elektryczne młynki do pieprzu, 

Elektryczne młynki do soli, Elektryczne młynki do owoców, 
Elektryczne spieniacze do mleka, Maszyny stosowane 
do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], 11 Piece 
do pieczenia, Urządzenia do pieczenia chleba, Elektryczne 
urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i opiekania, Urządzenia do opiekania i pieczenia, Piekarniki 
do pieczenia żywności do użytku komercyjnego, Piece prze-
lotowe, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece elektryczne, 
Piecyki opalane drewnem, Piecyki na drewno, Piecyki na wę-
giel, Piece na węgiel drzewny, Urządzenia do pieczenia ryb, 
Piece elektryczne do obróbki cieplnej, Piece obrotowe 
[do celów przemysłowych], Urządzenia służące do pieczenia 
wędzarniczego, Piekarniki konwekcyjne, Urządzenia do go-
towania żywności, Maszyny do smażenia żywności, Szafki 
chłodnicze do przechowywania żywności, Elektryczne urzą-
dzenia do podgrzewania żywności, Witryny chłodnicze 
do ekspozycji żywności, Urządzenia chłodnicze do wysta-
wiania żywności, Elektryczne płyty grzejne do podgrzewa-
nia żywności, Wózki podgrzewane do utrzymywania tempe-
ratury żywności, Suszarki do żywności, Urządzenia do od-
wadniania żywności, Urządzenia do podgrzewania żywno-
ści, Urządzenia do wędzenia żywności, Suszarki do żywności, 
elektryczne, Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, 
Chłodnicze lady, Maszyny chłodnicze, Urządzenia chłodni-
cze, Gabloty chłodnicze, Półki chłodnicze, Szafy chłodnicze, 
Lady chłodnicze, Pojemniki chłodnicze, Chłodnicze gabloty 
wystawowe, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Lady chłod-
nicze na żywność, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, 
Witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych 
napojów, Urządzenia do chłodzenia napojów, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Sprzęt do gotowa-
nia, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywno-
ści i napojów, Urządzenia do produkcji lodów, Maszyny 
do produkcji lodu, Maszyny do produkcji kostek lodu, Maszy-
ny i urządzenia do produkcji lodu, Urządzenia do produkcji 
lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, Urządzenie 
do grillowania, Płyty grzejne do grillowania, Gabloty wysta-
wowe zamrażające, Elektryczne urządzenia z pokrywką 
do opiekania, Urządzenia z pokrywką do opiekania, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Chłodziarki do wytwarza-
nia i przechowywania lodu [do użytku domowego], Urzą-
dzenia do zamrażania, Urządzenia do zamrażania artykułów 
spożywczych, Urządzenia do grillowania, Grille gazowe, Gril-
le elektryczne, Grille wędzarnie, Grille do gotowania, Grille 
elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, Elektryczne 
grille do użytku wewnątrz budynków, Lodówki do ryżu, 
Urządzenia konserwujące do lodów, Maszyny do wytwarza-
nia lodów, Kostkarki do lodu do lodówek, Lodówki, urządze-
nia chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków, 
Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do przechowy-
wania materiałów medycznych, Lady zamrażalnicze, Lady 
podgrzewane, Lady chłodzące wystawowe na towary, Szafki 
chłodnicze do przechowywania napojów, Urządzenia chłod-
nicze do użytku komercyjnego, Urządzenia grzewcze, Prze-
nośne urządzenia grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], 
Urządzenia grzewcze do pojemników, Wózki do serwowania 
[ogrzewane], Filtry do kawy elektryczne, Ekspresy do kawy 
(Elektryczne -), Elektryczne warniki do kawy, Maszyny do pa-
lenia kawy, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne zaparza-
cze do kawy, Elektryczne urządzenia do palenia kawy, Eks-
presy do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe 
zaparzacze do kawy, Rożna elektryczne, Rożna [elektryczne] 
z użyciem gazu, Rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, 
Maszyny do obracania rożna, Rożna [urządzenia do gotowa-
nia], Rożna, Rożen, Urządzenia do gotowania, Rondle elek-
tryczne do gotowania, Elektryczne urządzenia do gotowa-
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nia, Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia do go-
towania ryżu, Garnki elektryczne do gotowania, Fondue 
[urządzenia do gotowania], Kuchenki [urządzenia do goto-
wania], Gazowe urządzenia do gotowania, Urządzenia słu-
żące do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Urządze-
nia do gotowania jajek, Kuchenki mikrofalowe do gotowa-
nia, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Elektryczne 
urządzenia do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia 
do gotowania jajek, Rożna [części urządzeń do gotowania], 
Przemysłowe urządzenia do gotowania ryżu, Urządzenia 
do gotowania na parze, Elektryczne urządzenia kuchenne 
do gotowania, Gazowe urządzenia kuchenne do gotowa-
nia, Urządzenia służące do gotowania wędzarniczego, 
Urządzenia zasilane gazem do gotowania, Garnki do goto-
wania kuskusu, elektryczne, Urządzenia do gotowania ku-
skusu, elektryczne, Urządzenia i instalacje do gotowania, 
Urządzenia elektryczne do gotowania na parze, Elektryczne 
urządzenia do gotowania na parze, Urządzenia do gotowa-
nia na świeżym powietrzu, Elektryczne urządzenia do go-
towania makaronu ramen, Elektryczne urządzenia do goto-
wania sous vide, Elektryczne garnki do gotowania warzyw 
na parze, Gazowe urządzenia do gotowania wyposażone 
w ruszt, Urządzenia domowe do wypieku chleba, Maszyny 
do produkcji chleba do celów przemysłowych, Okapy wen-
tylacyjne do piekarników, Okapy wentylacyjne do kuchni, 
Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Okapy z wycią-
giem do użycia z kuchenkami, Kuchenne okapy wyciągowe 
[wyciągi kuchenne, do użytku domowego], Wyciągi ku-
chenne [okapy], Grille na węgiel drzewny, Frytownice elek-
tryczne, Frytownice, Elektryczne płyty kuchenne, Podgrze-
wacze talerzy, Podgrzewane urządzenia wystawowe, Pod-
grzewacze do talerzy, Podgrzewacze do jedzenia, Elek-
tryczne podgrzewacze napojów, Elektryczne podgrzewa-
cze wody, Gazowe podgrzewacze wody, Indukcyjne pod-
grzewacze wody, Elektrycznie podgrzewane termosy cate-
ringowe, Urządzenia do podgrzewania napojów, Elektrycz-
ne podgrzewacze do talerzy, Elektryczne podgrzewacze 
do herbaty, Urządzenia do podgrzewania wody, Elektrycz-
ne podgrzewacze do napojów, Termoelektryczne urządze-
nia do podgrzewania żywności, Termoelektryczne urzą-
dzenia do podgrzewania napojów, Podgrzewane witryny 
do użytku w gastronomii, Patelnie elektryczne, Elektryczne 
patelnie do smażenia, Elektryczne patelnie do duszenia, 
Piekarniki elektryczne, Piekarniki przemysłowe, Piekarniki, 
Elektryczne piekarniki, Piekarniki do pizzy, Piekarniki 
do użytku komercyjnego, Termosy bufetowe na napoje, 
elektryczne, Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczo-
nej, Dystrybutory wody, Witryny ekspozycyjne grzewcze, 
Witryny podgrzewane na artykuły spożywcze, Szafy mroź-
nicze, Komory mroźnicze, Wentylowane szafki do przecho-
wywania mięsa [chłodzące], Chłodziarki do wina, Elektrycz-
ne urządzenia do schładzania wina, Urządzenia do filtracji 
za pomocą osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania 
wody], Zmiękczacze wody, Filtry do uzdatniania wody, Fil-
try do oczyszczania wody, Filtry do wody pitnej, Filtry 
do wody, Kawa (Elektryczne ekspresy do -), Chłodziarki 
do mleka, Urządzenia elektryczne do przygotowywania 
czekolady, 20 Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklo-
ne], Gabloty [inne niż chłodnicze lady przeszklone], Prze-
szklone szafki wystawowe do celów handlowych [gabloty], 
Lady sprzedażowe [meble], Lady wystawowe przeszklone 
[nieelektryczne], Lady do celów prezentacji, Lady robocze 
[meble], Szafki do przechowywania żywności, Gabloty [me-
ble], Gabloty szklane, Meble do ekspozycji produktów 
w punktach sprzedaży, Witryny wystawowe, Wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, 21 Przyrządy do krojenia 
ciasta, Przenośne pojemniki chłodnicze (Nieelektryczne -), 

Pojemniki chłodnicze (Przenośne -), nieelektryczne Miksery 
do żywności [nieelektryczne], Nieelektryczne urządzenia 
do wyrobu lodów spożywczych, Pojemniki do przechowy-
wania żywności, Termosy do przechowywania żywności, 
Młynki do kawy, Dzbanki do kawy, Nieelektryczne młynki 
do kawy, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Dzbanki do kawy, 
nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Ekspresy 
do zaparzania kawy (Nieelektryczne -), Kuchenki do goto-
wania próżniowego, Szybkowary, nieelektryczne, do goto-
wania, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, 
Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, Patelnie nie-
elektryczne, Patelnie typu wok, Patelnie do jaj, Żeliwne ko-
ciołki z pokrywką, Wyciskarki do cytryn [wyciskarki owoców 
cytrusowych], Nieelektryczne wyciskarki do soku, Wyciskar-
ki do soku z owoców, Urządzenia do schładzania wina, 
Miarki do kawy, Pędzle kuchenne, Naczynia na napoje, 
Urządzenia do butelek zapobiegające kapaniu, Urządzenia 
do schładzania butelek, Urządzenia do schładzania wina, 
Wiaderka do kostek lodu [na butelki], Wiaderka do szampa-
na, Uchwyty do szklanek, Syfony na wodę gazowaną, 
Dzbanki, Dzbanki na mleko, Dzbanki do kawy, Dzbanki 
z metali szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, 
Dozowniki do detergentów, Ceramiczna zastawa stołowa, 
Chochle do podawania, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, De-
ski do krojenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia 
kuchenne, Dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, Fili-
żanki do kawy, Filiżanki i kubki, Formy cukiernicze, Formy 
do ciast, Garnki, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], 
Garnki kuchenne, Głębokie naczynia kuchenne, Kamienie 
do pieczenia pizzy, Łopaty do pizzy, Maty do pieczenia, Me-
talowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych na-
pojów, Miksery do żywności [nieelektryczne], Młynki 
do kawy, Młynki do soli i pieprzu, Naczynia, Naczynia do za-
piekania, Patelnie, Podstawki pod garnki, Pojemniki do prze-
chowywania żywności, Pojemniki na żywność zatrzymują-
ce ciepło, Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Pojemniki 
termoizolacyjne, Przenośne chłodziarki do napojów, Prze-
nośne dozowniki do napojów, Przenośne lodówki, Rondle, 
Talerze, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termosy 
do napojów, Termosy do przechowywania żywności, Ter-
mosy do przechowywania napojów, Termosy bufetowe 
na napoje, nieelektryczne, Termosy na jedzenie, Garnki ce-
ramiczne, Garnki kuchenne, Garnki kuchenne [komplety], 
Podkładki pod garnki, Garnki do serwowania potraw, Garn-
ki do popcornu na płytę kuchenną, Garnki do gotowania 
na parze [sprzęt kuchenny], Garnki i rondle przenośne 
do użytku na kempingu, Patelnie grillowe wykonane z ka-
mieni szlachetnych, Patelnie do przyrządzania jaj w koszul-
kach, Małe patelnie z długą rączką, Patelnie do smażenia 
jajek, Patelnie do szwedzkich naleśników, Patelnie do sma-
żenia naleśników, Smażenie (Patelnie do -), Patelnie do jaj, 
Patelnie typu wok, Patelnie nieelektryczne, Patelnie, Filiżan-
ki, Filiżanki i kubki, Filiżanki do kawy, Filiżanki na herbatę, 
Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Filiżanki, nie z metali szla-
chetnych, Noże dekoracyjne do masła, Zastawa stołowa, 
inna niż noże, widelce i łyżki, Nieelektryczne miksery ku-
chenne, Miksery do żywności [nieelektryczne], Miksery, nie-
elektryczne, do celów domowych [blendery].

(210) 525507 (220) 2021 03 03
(731) LUBISZEWSKA HONORATA, Osówiec
(540) (znak słowny)
(540) embrce your life
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life 
coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie 
life coachingu, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi 
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edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkole-
nia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia perso-
nelu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakresie rekla-
my, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szkole-
nia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], 44 Psychoterapia holistyczna.

(210) 525508 (220) 2021 03 03
(731) LUBISZEWSKA HONORATA, Osówiec
(540) (znak słowny)
(540) embrace your business
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie marketingu, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi mar-
ketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, Usługi konsultacyjne w zakresie marketin-
gu bezpośredniego, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi promocyjno-marke-
tingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi re-
klamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie marketingu 
produktów, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego, Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie semi-
nariów i warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Szkolenia 
nauczycieli, Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie 
biznesu, Szkolenia w zakresie filozofii, Szkolenia w zakre-
sie reklamy, Szkolenia w zakresie projektowania, Wykłady 
na temat umiejętności marketingowych.

(210) 525713 (220) 2021 03 08
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Jedynki classic

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 03.07.04, 03.07.24, 24.03.01, 24.03.13, 24.03.18, 
25.01.15, 25.01.19, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 08.05.03, 
01.15.15, 09.05.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.08, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Mięso gotowa-
ne, Mięso kiełbasiane, Mięso mielone, Smażone mięso, Pacz-
kowane mięso, Mięso liofilizowane, Mięso z indyka, Mięso ka-
cze, Mięso gotowe do spożycia, Mięso w puszce [konserwy], 
Mięso drobiowe, Mięso konserwowane, Podroby drobiowe, 
Drób wędzony (w postaci parówek), Drób pieczony (w po-
staci parówek), Parówki, Dziczyzna (w postaci parówek), Pół-
produkty z surowego mięsa drobiowego, Półprodukty mię-
sne panierowane zawierające mięso drobiowe, Półprodukty 
mięsne zawierające mięso drobiowe z nadzieniem, 43 Usługi 
gastronomiczne, Catering, Prowadzenie barów, barów szyb-
kiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługo-
wych, Przygotowywanie dań na zamówienie, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek.

(210) 525715 (220) 2021 03 08
(731) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INDYKPOL Jedynki z serem

(531) 03.07.04, 03.07.24, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 08.05.03, 
08.03.08, 08.03.11, 09.05.15, 24.03.01, 24.03.13, 24.03.18, 
25.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 
26.04.08, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso świeże, Mięso mrożone, Mięso gotowa-
ne, Mięso kiełbasiane, Mięso mielone, Smażone mięso, Pacz-
kowane mięso, Mięso liofilizowane, Mięso z indyka, Mięso ka-
cze, Mięso gotowe do spożycia, Mięso w puszce [konserwy], 
Mięso drobiowe, Mięso konserwowane, Podroby drobiowe, 
Drób wędzony (w postaci parówek), Drób pieczony (w po-
staci parówek), Parówki, Dziczyzna (w postaci parówek), Pół-
produkty z surowego mięsa drobiowego, Półprodukty mię-
sne panierowane zawierające mięso drobiowe, Półprodukty 
mięsne zawierające mięso drobiowe z nadzieniem, 43 Usługi 
gastronomiczne, Catering, Prowadzenie barów, barów szyb-
kiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji samoobsługo-
wych, Przygotowywanie dań na zamówienie, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek.

(210) 526078 (220) 2021 03 15
(731) CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD 
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW, Wrocław

(540) (znak słowny)
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(540) CHEMEKO-SYSTEM
(510), (511) 39 Składowanie odpadów, Usługi wywozu od-
padów, Transport odpadów, Zbieranie odpadów domo-
wych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie kon-
tenerów na odpady, Wynajem pojemników do przecho-
wywania odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów, Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Recykling odpadków i odpadów, 
Recykling odpadów i śmieci, Obróbka odpadów, Uniesz-
kodliwianie odpadów [przetwarzanie], Spalanie i niszczenie 
odpadów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklin-
giem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszcze-
niem odpadów i śmieci, Obróbka materiałów uzyskanych 
z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka 
materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie 
surowców wtórnych].

(210) 526079 (220) 2021 03 15
(731) CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD 
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMEKO-SYSTEM

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.25, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 01.15.15

(510), (511) 39 Składowanie odpadów, Usługi wywozu 
odpadów, Transport odpadów, Zbieranie odpadów do-
mowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie 
kontenerów na odpady, Wynajem pojemników do przecho-
wywania odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów, Recykling 
i uzdatnianie odpadów, Recykling odpadków i odpadów, 
Recykling odpadów i śmieci, Obróbka odpadów, Unieszko-
dliwianie odpadów [przetwarzanie], Spalanie i niszczenie 
odpadów, Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne związane z recyklin-
giem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem 
odpadów i śmieci, Obróbka materiałów uzyskanych z odpa-
dów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka materia-
łów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców 
wtórnych].

(210) 526340 (220) 2021 03 19
(731) MULTI ASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJESTRATOR.PL

(531) 27.05.01, 26.01.06, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi w zakresie handlu towarami z branży moto-
ryzacyjnej, usługi w zakresie handlu pojazdami, usługi in-
formacyjne dla konsumentów, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Ubezpieczenia, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie 
finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, 
monetarne i bankowe, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych 

i bonów, Gwarantowanie ubezpieczeń, Usługi w zakresie 
depozytów przedmiotów wartościowych, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, 39 Usługi przewozu, Transport 
(Usługi nawigacji -), Parkowanie, przechowywanie pojaz-
dów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z trans-
portem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie to-
warów, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, 45 usługi 
pośrednictwa przy rejestracji pojazdów, usługi pośrednic-
twa przy czynnościach rejestracyjnych dotyczących pojaz-
dów, usługi pośrednictwa przy czynnościach dotyczących 
przygotowania dokumentów do rejestracji pojazdów, Usłu-
gi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewniania 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.

(210) 526594 (220) 2021 03 24
(731) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plantator

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 
26.04.01, 26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompu-
terowe do śledzenia, zapisywania, przechowywania, mo-
nitoringu i analizowania danych dotyczących rolnictwa 
i przemysłu rolno-spożywczego, Programy komputerowe 
do obsługi sprzedaży, dystrybucji, skupu, produkcji, prze-
twórstwa rolno-spożywczego, Programy komputerowe 
do zarządzania zbiorami rolniczymi i rozliczeniami z pra-
cownikami sezonowymi, Programy komputerowe do ma-
gazynowania, przechowywania, sortowania, konfekcjo-
nowania i sprzedaży płodów rolnych, Oprogramowanie 
do pobrania w dziedzinie rolnictwa i gromadzenia, integro-
wania i analizowania informacji o uprawach w celu dostar-
czania informacji o produktach rolnych i zaleceń, Oprogra-
mowanie do pobrania do gromadzenia danych, integracji 
danych oraz dostarczania informacji i zaleceń w dziedzinie 
rolnictwa, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń prze-
nośnych, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, Platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, Oprogramo-
wanie do sterowania procesami w rolnictwie, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony kom-
puterowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie 
do zarządzania agronomicznego podczas cyklu upraw, Mo-
bilne aplikacje do zarządzania łańcuchem dostaw od pro-
ducenta rolnego do konsumenta, Mobilne aplikacje do za-
rządzania gospodarstwem rolnym, 42 Projektowanie opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego dotyczącego 
rolnictwa, Opracowywanie oprogramowania do śledzenia, 
zapisywania, przechowywania, monitoringu i analizowania 
danych dotyczących rolnictwa i przemysłu rolno-spożyw-
czego, Opracowywanie oprogramowania do zarządzania 
zbiorami rolniczymi i rozliczeniami z pracownikami sezono-
wymi, Opracowywanie oprogramowania do magazynowa, 
przechowywania, sortowania, konfekcjonowania i sprze-
daży płodów rolnych, Opracowywanie oprogramowania 
do zarządzania łańcuchem dostaw od producenta rolne-
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go do konsumenta, Opracowywanie oprogramowania 
dotyczącego zarządzania gospodarstwem rolnym, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie opro-
gramowania jako usługa [SaaS] dotyczącego zarządzania 
agronomicznego podczas cyklu upraw, Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputero-
wego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Infor-
macja o powyższych usługach.

(210) 526596 (220) 2021 03 24
(731) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cropchart

(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.09, 27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy kompu-
terowe do śledzenia, zapisywania, przechowywania, moni-
toringu i analizowania danych dotyczących rolnictwa i pro-
dukcji rolnej, Programy komputerowe wspomagające współ-
pracę producentów rolnych z kontrahentami, Programy 
komputerowe wspomagające przeznaczone do digitalizacji 
kontaktów biznesowych pomiędzy producentami rolnymi 
a kontrahentami, a mianowicie obejmujące skrócenie łańcu-
cha dostaw produktów rolnych bez pośredników, zarządza-
nie gospodarstwem rolnym i analizą kosztów gospodarstwa, 
Programy komputerowe wspomagające, Oprogramowanie 
do sterowania procesami w rolnictwie, Oprogramowanie 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do zarzą-
dzania agronomicznego podczas cyklu upraw, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do po-
brania, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie rolnic-
twa i gromadzenia, integrowania i analizowania informacji 
o uprawach w celu dostarczania informacji o produktach rol-
nych i zaleceń, Oprogramowanie do pobrania do gromadze-
nia danych, integracji danych oraz dostarczania informacji 
i zaleceń w dziedzinie rolnictwa, Mobilne aplikacje, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobie-
ralne aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, 
Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe do zarzą-
dzania informacjami, Mobilne aplikacje do zarządzania łań-
cuchem dostaw od producenta rolnego do konsumenta, 
Mobilne aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym, 
Mobilne aplikacje umożliwiające użytkownikom (rolnikom) 
rejestrowanie upraw i zabiegów agrotechnicznych, 35 Za-
pewnianie platformy internetowej ułatwiającej wymianę in-
formacji pomiędzy producentami rolnymi a kontrahentami, 
Dostarczanie informacji handlowych o produktach rolnych 
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich pro-
duktów rolnych [zakupy produktów i usług dla innych przed-

siębiorstw], Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezento-
wanie produktów rolnych w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w punktach informacji konsumenckiej, Pozyski-
wanie danych do komputerowej bazy danych, Komputero-
we zarządzanie plikami, Reklama produktów rolnych online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Wystawy w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w zakresie zamó-
wień handlowych, Informacja o działalności gospodarczej, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi marke-
tingowe, reklamowe i promocyjne, Badania rynkowe, Usługi 
informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Promocja sprzeda-
ży produktów rolnych i usług dla osób trzecich za pośrednic-
twem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Ułatwianie 
wymiany i sprzedaży produktów rolnych i usług osób trze-
cich za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyj-
nych, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu-
terowego dotyczącego rolnictwa, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako 
oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie dotyczące rol-
nictwa i produkcji rolnej, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie przeznaczone do współpracy 
producentów rolnych z kontrahentami, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie digitalizacji 
kontaktów biznesowych pomiędzy producentami rolnymi 
a kontrahentami, a mianowicie oprogramowanie obejmu-
jące skrócenie łańcucha dostaw produktów rolnych bez 
pośredników, zarządzanie gospodarstwem rolnym i analizą 
kosztów gospodarstwa, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie umożliwiające użytkownikom 
(rolnikom) rejestrowanie upraw i zabiegów agrotechnicz-
nych, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowe-
go, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, Informacja 
o powyższych usługach.

(210) 526985 (220) 2021 04 01
(731) STRONGER AB, Sztokholm, SE
(540) (znak słowny)
(540) STRONGER
(510), (511) 18 Torebki zakładane przez ramię, Torby ze ścią-
gaczem, Torby na siłownię, Torby, Etui na karty [etui na notat-
ki], Portfele na karty [wyroby skórzane], Etui na karty kredy-
towe, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Woreczki 
ze ściągaczem, Plecaki, Torby na zestawy, Worki sportowe, 
Worki gimnastyczne do różnorodnego użytku, Torby ma-
teriałowe na zakupy, Pokrowce na odzież, Płócienne torby, 
Torby podróżne, torby weekendowe, Kopertówki, Torebki, 
Pasy na ramię, Portmonetki, Portfele, Etui na klucze, Parasolki, 
Pokrowce na parasolki, Torby do pracy, Torby ze skóry i imi-
tacji skóry, Siatki na zakupy wielokrotnego użytku, Woreczki, 
Kosmetyczki, Torby na ramię, 25 Sportowe rajstopy, Opaska 
sportowa, Spodnie sportowe, Kurtki sportowe, Kombinezo-
ny, Spodenki sportowe, Stroje gimnastyczne, Koszulki spor-
towe, Spodnie dresowe, Leginsy, T-shirty, Spodenki kolarskie, 
Spodenki, Popychacze pedałów, Topy [odzież], Golfy bez ręka-
wów, Pulower z kapturem, Opaska na głowę [odzież], Spodnie 
z tartanu, Topy kamizelkowe, Koszulki bez rękawów, Pulowery 
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z polaru, Spodnie na co dzień, Trykoty, Spodenki gimnastycz-
ne, Pończochy, Bluzy [odzież], Bluzy do biegania, Długa bieli-
zna, Legginsy ciążowe, Kamizelki do biegania, Kombinezony 
do biegania, Swetry, Koszulki polo, Spodnie do golfa, Skarpety, 
Staniki sportowe, Stroje sportowe, Odzież sportowa, Podko-
szulki sportowe, Elastyczne spodnie, Jednoczęściowy strój ką-
pielowy, Dłuższe majtki, Slipy, Podkoszulki, Kalesony, Spodnie 
rozgrzewające, Kurtki rozgrzewające, Bluzki rozgrzewające, 
Spodnie przeciwwiatrowe, Spodnie do yogi, Skarpetki do jogi, 
Topy do jogi, Bluzki do jogi, Czapki z daszkiem, Buty do biega-
nia, Trampki, Spodnie, Bielizna, Spodnie termoaktywne, Bluzki 
termoaktywne, Koszule z długimi rękawami, Kurtki typu shell, 
Crop topy, Nakrycie głowy, Rękawiczki [odzież], Paski [odzież], 
Kamizelki, Golfy, Stroje kąpielowe, Odzież przeciwdeszczowa, 
Spodnie przeciwdeszczowe, Kurtki przeciwdeszczowe, Par-
ki, Spodnie sportowe odprowadzające wilgoć, Biustonosze, 
Spódnice, Rajstopy, Bikini.

(210) 527469 (220) 2021 04 12
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.04.02, 03.04.24, 06.01.02, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Syropy smakowe, Polewy cukiernicze.

(210) 527473 (220) 2021 04 12
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 06.01.02, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Syropy smakowe, Polewy cukiernicze.

(210) 527488 (220) 2021 04 12
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Caramel Fudge

(531) 03.04.02, 03.04.24, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.16, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 Słodycze, Cukierki, Cukierki ciągutki, Pomadki 
[cukierki], Krówka [cukierek], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batony, Syropy smakowe, Polewy cukiernicze.

(210) 528076 (220) 2021 04 21
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZACZNIJ OD NOWA

(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Nagra-
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisa-
nej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i za-
pisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowi-
zualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multi-
medialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże 
utrwalone w formie multimedialnej, utrwalone w formie 
multimedialnej gry telewizyjne, pobieralne gry komputero-
we, Programy komputerowe, programy do prowadzenia gier 
komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem tele-
wizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej 
telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wy-
dawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszu-
ry, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, 
tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie 
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, 
Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do oprawiania fotogra-
fii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przy-
klejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, 
Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywa-
nia fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty 
do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Al-
bumy do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do druko-
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wania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Ma-
teriały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry 
i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przeno-
śne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane 
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe 
i gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja 
tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-
-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja progra-
mów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
kreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzi-
nie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi 
rozrywkowe w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 

koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 528133 (220) 2021 04 23
(731) UZARSKI JAN, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ZDROWIA INSTYTUT MEDYCYNY 

HOLISTYCZNEJ

(531) 02.01.23, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Pijawki lekarskie, 35 Sprzedaż detaliczna i hur-
towa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym za pomocy środków komunikacji elektro-
nicznej i innych środków komunikacji, w zakresie towarów: 
pijawki lekarskie, wlewy witaminowe, kroplówki witaminowe, 
produkty farmaceutyczne, Organizowanie oraz prowadzenie 
akcji i programów promocyjnych mających na celu ochronę 
zdrowia oraz poprawę stanu zdrowotnego społeczeństwa, 
41 Usługi związane z wszelkimi formami edukacji, Edukacja 
w odniesieniu do leczenia ludzi i zwierząt, Organizowa-
nie oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu 
podnoszenie poziomu edukacji poprzez nauczanie i pro-
mowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 
Tłumaczenie języka migowego, Usługi poprawiania kondycji 
poprzez kluby zdrowia, Organizowanie i obsługa oraz prowa-
dzenie konferencji, kongresów, seminariów oraz sympozjów, 
Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie on-line, Wydawa-
nie oraz publikacje na nośnikach papierowych, elektronicz-
nych i magnetycznych książek, broszur i tekstów innych niż 
reklamowe, 42 Badania naukowe, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, Badania i analizy: medyczne, bioinfor-
matyczne, elektrotechniczne, chemiczne, bakteriologiczne, 
biologiczne, w dziedzinie kosmetyki, 43 Prowadzenie do-
mów opieki dla osób w starszym wieku, 44 Usługi medycz-
ne, Usługi telemedyczne, Usługi medycyny alternatywnej, 
Opieka zdrowotna, Prowadzenie placówek opieki medycz-
nej niehospitalizacyjnej, Prowadzenie placówek rekonwale-
scencji z opieką medyczną, Porady psychologiczne, Fizjote-
rapia, Fizykoterapia, Odnowa biologiczna, Usługi medycznej 
opieki pielęgniarskiej, Porady w zakresie farmakologii, Usługi 
terapeutyczne, Usługi doradcze w dziedzinie zdrowia.

(210) 528190 (220) 2021 04 27
(731) HODUREK ROMAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LODY EKIPA
(510), (511) 30 Lody, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], Sorbety [lody], Lizaki mrożone, Mrożone ciasta 
i torty jogurtowe, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, 
35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet 
oraz sklepów detalicznych i hurtowych lodów, lodów spo-
żywczych, jogurtów mrożonych [lody spożywcze], sorbetów 
[lody], lizaków mrożonych, mrożonych ciast i tortów jogurto-
wych, mrożonych mlecznych wyrobów cukierniczych, Usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Re-
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klamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłasz-
cza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych.

(210) 528230 (220) 2021 04 28
(731) Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DynaPRO HPX

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opo-
ny rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opo-
ny do motocykli, Łaty do opon, Dętki do rowerów, Dętki 
do opon motocykli, Dętki do opon pneumatycznych, Dętki 
do opon pneumatycznych do kół pojazdów, Dętki do opon 
pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, Opony pneuma-
tyczne, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół 
pojazdów, Pokrycia siodełek rowerów, Pokrowce na siodeł-
ka motocyklowe, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w po-
jazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Amortyzatory 
do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów, Opony 
pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, Gą-
sienicowy układ bieżny do pojazdów [taśmy gąsienicowe], 
Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów [typu ciągnikowe-
go], Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bezdętkowe 
do motocykli, Wentyle do opon pojazdów, Opony do pojaz-
dów, Kolce do opon.

(210) 528565 (220) 2021 05 07
(731) CZERWONKA PIOTR PASTELIER, Lublin
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, 14 Biżuteria, 
Przyrządy do mierzenia czasu, Wyroby biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, 18 Skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry 
surowe oraz wyroby z tych materiałów, Walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.

(210) 528588 (220) 2021 05 08
(731) KIWIOR BOGDAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) REDEFO
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe, Aplikacje mobilne, 
Aplikacje online, Aplikacje do projektowania wnętrz, Apli-
kacje do projektowania mebli, Aplikacje do generowania 
rzeczywistości wirtualnej, 20 Meble, Meble domowe, Me-
ble kuchenne, Meble łazienkowe, Meble wypoczynkowe, 
Meble biurowe, Meble komputerowe, Meble sklepowe, 
Meble szkolne, Meble do pomieszczeń publicznych, Meble 

do zabudowy, Meble wielofunkcyjne, Meble modułowe, 
Meble do samodzielnego montażu, Systemy meblowe, Me-
ble zewnętrzne, Akcesoria meblowe, Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Części mebli, Panele meblowe, Dekorowane pa-
nele meblowe, Lustra, Ramy do obrazów, Stoiska wystawo-
we, Dekoracje przestawne, Ściany działowe, Przepierzenia 
ruchome, Tablice reklamowe nieświecące, 35 Sprzedaż me-
bli, Sprzedaż części mebli, Sprzedaż akcesoriów meblowych, 
Badanie rynku, Informacja handlowa, Informacja handlowa 
wspomagana komputerowo, Usługi baz danych dla klientów, 
42 Projektowanie mebli, Projektowanie form, Projektowanie 
wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie graficzne, 
Projektowanie urządzenia wnętrz, Projektowanie wystroju 
wnętrz, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie pro-
gramów komputerowych do wizualizacji wnętrz, Projekto-
wanie programów komputerowych do wizualizacji mebli.

(210) 528611 (220) 2021 05 10
(731) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG A. WÓJCIAK, 

R. WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHIPELAG.PL

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 Artykuły papiernicze i biurowe, makiety 
architektoniczne, druki, dzienniki, informatory, prospekty, 
gazety, czasopisma, książki, katalogi, rysunki, materiały rekla-
mowe papierowe i piśmiennicze, afisze, albumy, broszury, ka-
lendarze, obrazy, reprodukcje, materiały introligatorskie, ma-
teriały fotograficzne, materiały piśmiennicze, kleje do celów 
domowych, galanteria papiernicza, pojemniki, tuby, torby 
i pudełka z kartonu, papieru, tektury i tworzyw sztucznych 
do pakowania, Urządzenia biurowe oraz materiały eksploata-
cyjne do nich, niszczarki dokumentów do użytku biurowe-
go, bindownice do użytku biurowego, obcinarki do papieru, 
37 Usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania i nadzo-
rowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, 
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usłu-
gi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych, 
montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wy-
kończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne w tym central-
nego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektrycz-
ne, Usługi w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszka-
niowego i użytkowego, restauracji i rekonstrukcji obiektów 
zabytkowych i dzieł sztuki, Montaż i konserwacja instalacji in-
teligentnych systemów automatyzacji, Montaż i konserwacja 
systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, 
Usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego 
i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inży-
nierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi w za-
kresie wykonawstwa systemów wykorzystujących wszystkie 
rodzaje energii odnawialnej, Wykonywanie prac ziemnych, 
drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, Budowa, 
montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdat-
niania wody, Zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, 
nadzór budowlany, Wykonywanie, konserwacja i moderniza-
cja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, 
maszyn i urządzeń, Wykonywanie, konserwacja i moderniza-
cja wibroizolacji, Wykonywanie, konserwacja i modernizacja 
hydroizolacji, Modernizacja techniczna maszyn i urządzeń, 
doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące mate-
riałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, do-
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radztwo w zakresie doboru izolacji akustycznych, 42 Usługi 
w zakresie projektowania i konsultingu architektonicznego, 
budowlanego i urbanistycznego, Projektowanie architektury 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, 
Projektowanie architektury otoczenia budynków, architektu-
ry zieleni oraz ogrodnictwa krajobrazowego, Projektowanie 
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, 
ukształtowania terenów pod budownictwo, Usługi w zakre-
sie architektury, projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, 
Doradztwo w zakresie projektowania, aranżacji i dekora-
cji wnętrz, Badania, ekspertyzy, opinie i analizy techniczne 
w zakresie budownictwa, Badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne i geodezyjne dla budownictwa, Pomiary in-
wentaryzacyjne budowlane powykonawcze, wykonywanie 
dokumentacji na przebudowę i adaptację budynków oraz 
dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów budowlanych, 
Usługi w zakresie: projektowania wzornictwa przemysło-
wego, grafiki, projektowania form użytkowych, opracowy-
wania projektów technicznych, Usługi doradcze dotyczące 
nowoczesnych technik i technologii w budownictwie, Usługi 
w zakresie projektowania, doradztwa i ekspertyz oraz prac 
badawczych dotyczących środowiska naturalnego, Prowa-
dzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
nauk przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środo-
wiska człowieka, Badania i analizy techniczne w zakresie ha-
łasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza, wyciszania obiek-
tów i urządzeń przemysłowych, konstrukcji dźwiękoszczel-
nych, dźwiękochłonnych i dźwiękochłonno – izolacyjnych, 
zabezpieczeń wibroakustycznych i przeciwhałasowych, 
Analizy akustyczne, modelowanie rozkładu pola akustycz-
nego w środowisku, modelowanie rozprzestrzeniania się za-
nieczyszczeń w środowisku, opracowania ekofizjograficzne, 
przygotowywanie prognoz o oddziaływaniach inwestycji 
na środowisko, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie 
projektów technicznych, projektowanie maszyn i urządzeń, 
doradztwo w zakresie projektowania maszyn i urządzeń, te-
stowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy 
i orzeczenia w ramach robót budowlanych.

(210) 528612 (220) 2021 05 10
(731) SUPRERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia 
do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Insta-
lacje do zmiękczania wody.

(210) 528613 (220) 2021 05 10
(731) SUPRERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) ERAQUA
(510), (511) 11 Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia 
do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Insta-
lacje do zmiękczania wody.

(210) 528614 (220) 2021 05 10
(731) PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG A. WÓJCIAK, 

R. WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA ARCHIPELAG

(531) 26.01.01, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 Makiety architektoniczne, dokumentacja 
techniczna i gotowe projekty domów, prospekty, katalo-
gi, rysunki, materiały reklamowe papierowe i piśmiennicze, 
afisze, albumy, broszury, kalendarze, papeteria, obrazy, re-
produkcje, litograficzne przedmioty sztuki, ryty, dekoracje 
teatralne, 42 Usługi w zakresie projektowania i konsultingu 
architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego, Pro-
jektowanie architektury w zakresie budownictwa miesz-
kaniowego i przemysłowego, projektowanie architektury 
otoczenia budynków, architektury zieleni oraz ogrodnictwa 
krajobrazowego, Projektowanie budownictwa drogowego 
i kolejowego, inżynierii miejskiej, ukształtowania terenów 
pod budownictwo, Usługi w zakresie architektury, projek-
towania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie 
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Badania, eksper-
tyzy, opinie i analizy techniczne w zakresie budownictwa, 
Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne i geodezyjne dla 
budownictwa, Pomiary inwentaryzacyjne budowlane po-
wykonawcze, Wykonywanie dokumentacji na przebudowę 
i adaptację budynków oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej 
obiektów budowlanych, Usługi w zakresie: projektowania 
wzornictwa przemysłowego, grafiki, projektowania form 
użytkowych, opracowywania projektów technicznych.

(210) 528676 (220) 2021 05 07
(731) CHOLEWIAK-GÓRALCZYK AGNIESZKA INGA, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUROWE KOTKI I PSY

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 03.01.06, 
03.01.08, 03.01.24, 03.01.27

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, kata-
logowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: pokarmów dla 
zwierząt, mięsa i produktów z mięsa dla zwierząt, karmy dla 
zwierząt, napoi dla zwierząt, witamin i odżywek dla zwierząt, 
preparatów farmaceutycznych i lekarstw dla zwierząt, su-
plementów diety dla zwierząt, produktów weterynaryjnych, 
artykułów przemysłowych dla zwierząt, klatek, kojców, ku-
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wet, transporterów, koszy i plecaków dla zwierząt, środków 
do pielęgnacji i higieny zwierząt, produktów kosmetycznych 
dla zwierząt, zabawek i akcesoriów dla zwierząt, obroży dla 
zwierząt, akcesoriów do hodowli zwierząt w warunkach do-
mowych, 41 Usługi edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe 
dotyczące zwierząt domowych, w tym zachowań zwierząt 
domowych, żywienia zwierząt domowych, opieki i pielę-
gnacji zwierząt domowych, Nauczanie dotyczące zwierząt 
domowych, w tym o zachowaniach zwierząt domowych, 
opiece nad zwierzętami domowymi, żywieniu zwierząt do-
mowych, pielęgnacji zwierząt domowych, Szkolenia kotów 
i psów, w tym nadpobudliwych, wykazujących zachowania 
lękowe, agresję, z problemami behawioralnymi, Trening po-
słuszeństwa dla zwierząt, Szkoły posłuszeństwa do tresury 
zwierząt, Trening w zakresie modyfikacji zachowań niepożą-
danych u zwierząt domowych, w tym kotów i psów, Tresura 
zwierząt na rzecz osób trzecich, Szkolenia w zakresie beha-
wiorystyki zwierząt domowych, Szkolenie w obchodzeniu 
się ze zwierzętami domowymi, w tym psami i kotami, Nauka 
opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka tresury zwierząt, 
Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Świadczenie 
usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Szkolenia w obcho-
dzeniu się ze zwierzętami domowymi, w szczególności 
psami, kotami, Szkolenie opiekunów dla zwierząt, kosme-
tyczek dla zwierząt, Organizowanie, obsługa i prowadzenie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, 
szkoleń, warsztatów, kursów, wystaw, pokazów, konkursów, 
obozów dotyczących zwierząt domowych, w tym zacho-
wań zwierząt domowych, żywienia zwierząt domowych, 
opieki i pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi edukacyjne, 
szkoleniowe i instruktażowe z dziedziny weterynarii, Naucza-
nie z dziedziny weterynarii, Organizowanie, obsługa i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, szkoleń, warsztatów, kursów, wystaw, pokazów, 
konkursów, obozów z dziedziny weterynarii, Redagowanie 
i publikacja, w tym elektroniczna, materiałów edukacyj-
nych, książek, czasopism, biuletynów, tekstów dotyczących 
zwierząt domowych i z dziedziny weterynarii, w tym doty-
czących zachowań zwierząt domowych, żywienia zwierząt 
domowych, opieki i pielęgnacji zwierząt domowych, Opra-
cowywanie kursów, materiałów edukacyjnych i instruktażo-
wych dotyczących zwierząt domowych i z dziedziny wete-
rynarii, w tym dotyczących zachowań zwierząt domowych, 
żywienia zwierząt domowych, opieki i pielęgnacji zwierząt 
domowych, Produkcja i montaż filmów instruktażowych 
i edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów druko-
wanych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, 
Usługi edukacyjne związane z zoologią, Usługi edukacyjne 
dotyczące zawodu lekarza weterynarii, technika weterynarii, 
behawiorysty zwierząt towarzyszących i dietetyka zwierząt 
towarzyszących, Usługi instruktora w zakresie behawiory-
zmu zwierząt, Edukacja online z komputerowej bazy da-
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 44 Usługi 
informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, 
pielęgnacji, opieki, żywienia, hodowli, przemieszczania zwie-
rząt, w tym psów i kotów, Doradztwo dotyczące żywienia 
zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Doradztwo 
w zakresie poprawy relacji między zwierzętami domowymi 
a opiekunem, Doradztwo w zakresie poprawy relacji między 
zwierzętami domowymi, Doradztwo i konsultacje w zakre-
sie problematycznego zachowania zwierząt, w tym psów 
i kotów, Opieka zdrowotna, higieniczna i pielęgnacja este-
tyczna zwierząt, Porady behawioralne, Porady terapeutów 
ekspertów w dziedzinie żywienia zwierząt, ich zachowania, 
pielęgnacji, zdrowia i opieki nad zwierzętami, Porady doty-
czące zachowania problemowego u zwierząt, Porady zoop-
sychologiczne, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług 

weterynaryjnych, Sporządzanie raportów specjalistycznych 
przez dietetyków zwierząt, w tym psów i kotów, Sporządza-
nie raportów specjalistycznych przez terapeutów behawioral-
nych zwierząt, w tym psów i kotów, Udostępnianie informacji 
z możliwych do przeszukiwania indeksów i informacyjnych 
baz danych, w tym tekstu, dokumentów elektronicznych, 
baz danych, grafiki, mediów elektronicznych, obrazów i treści 
audiowizualnych, za pośrednictwem Internetu i sieci komu-
nikacyjnych dotyczących usług weterynaryjnych, pielęgnacji 
zwierząt i pielęgnacji ich urody, usług terapii behawioralnej 
zwierząt, w tym terapeutyczne szkolenia behawioralne dla 
zwierząt, Usługi w zakresie terapii zachowania, w tym tera-
peutyczne treningi zachowania dla zwierząt, Usługi kliniczne 
i behawioralne dotyczące zwierząt, które agregują, interpretu-
ją, stosują i iterują dane zdrowotne, aby zapewnić skuteczne, 
spersonalizowane i terminowe zarządzanie jednym lub więcej 
przewlekłymi stanami zdrowia, Usługi terapeutów behawio-
ralnych, w tym terapeutyczne treningi behawioralne dla zwie-
rząt, w tym psów i kotów, Usługi ustalania racji żywieniowych 
dla zwierząt, Usługi klinik i szpitali dla zwierząt, Usługi hodowli 
zwierząt domowych, Usługi weterynaryjne, Udzielanie infor-
macji dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi informacji 
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów 
farmaceutycznych, Weterynaryjne usługi doradcze.

(210) 528841 (220) 2021 05 12
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

Szaniec
(540) (znak słowny)
(540) DR DUDA
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsa-
my, toniki, lotiony, mleczka, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środ-
ki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki do włosów, Kosmetyki ujędr-
niające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, 
Kosmetyki wyszczuplające, Kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki 
do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Kosmetyki siarczkowe, Kosmetyki z borowiną, Kosmetyki 
borowinowo-solankowe, Kosmetyki pielęgnacji skóry łusz-
czycowej oraz nadmiernie przesuszonej, 5 Kosmetyki o dzia-
łaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele. 
serum, olejki do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi 
i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty przeciwgrzybiczne, Pre-
paraty antybakteryjne, Zioła lecznicze, Borowina lecznicza, 
Suplementy diety, Farmaceutyki, Leki, Produkty lecznicze, 
Sole wód mineralnych, Sole do kąpieli mineralnych, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające 
powietrze, Substancje chłonne do higieny osobistej, Wody 
mineralne do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Syropy 
do użytku farmaceutycznego, Oleje lecznicze, Ziołowe pre-
paraty błotne do celów terapeutycznych, Wywary z ziół lecz-
niczych, Wywary do celów farmaceutycznych, Maści do ce-
lów farmaceutycznych, Sole do celów medycznych, Wyciągi 
z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Preparaty zio-
łowe, Napary lecznicze, Herbatki lecznicze, Preparaty leczni-
cze do skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej.
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(210) 528842 (220) 2021 05 12
(731) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, 

Szaniec
(540) (znak słowny)
(540) KOSMETYKI DR DUDA
(510), (511) 3 Kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyj-
ne do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsa-
my, toniki, Lotiony, mleczka, Kosmetyki kolorowe, kosmetyki 
do makijażu, środki upiększające, Środki perfumeryjne, Środ-
ki toaletowe, Mydła, Olejki eteryczne, Środki do pielęgnacji 
włosów, szampony, odżywki do włosów, Kosmetyki ujędr-
niające, Kosmetyki przeciw rozstępom, Kosmetyki do biustu, 
Kosmetyki wyszczuplające, Kosmetyki przeciwko niedosko-
nałościom skóry, Kosmetyki do ciała, Środki czystości, Środki 
do czyszczenia zębów, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, 
Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Kosmetyki siarczkowe, Kosmetyki z borowiną, Kosmetyki 
borowinowo-solankowe, Kosmetyki pielęgnacji skóry łusz-
czycowej oraz nadmiernie przesuszonej, 5 Kosmetyki o dzia-
łaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, 
serum, olejki do celów leczniczych i medycznych, Wyciągi 
i wywary dla celów farmaceutycznych, Kosmetyki lecznicze, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty przeciwgrzybiczne, pre-
paraty antybakteryjne, Zioła lecznicze, Borowina lecznicza, 
Suplementy diety, Farmaceutyki, Leki, Produkty lecznicze, 
Sole wód mineralnych, Sole do kąpieli mineralnych, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Środki dezodoryzujące i oczyszczające 
powietrze, Substancje chłonne do higieny osobistej, Wody 
mineralne do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Syropy 
do użytku farmaceutycznego, Oleje lecznicze, Ziołowe pre-
paraty błotne do celów terapeutycznych, Wywary z ziół lecz-
niczych, Wywary do celów farmaceutycznych, Maści do ce-
lów farmaceutycznych, Sole do celów medycznych, Wyciągi 
z ziół leczniczych, Wyciągi z roślin leczniczych, Preparaty zio-
łowe, Napary lecznicze, Herbatki lecznicze, Preparaty leczni-
cze do skóry łuszczycowej oraz nadmiernie przesuszonej.

(210) 528883 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.03, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 

Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracje -).

(210) 529056 (220) 2021 05 17
(731) ROBASZKIEWICZ JACEK PRYWATNA PRAKTYKA 

LEKARSKA JACEK ROBASZKIEWICZ OKOSENSOR, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKOSENSOR

(531) 02.09.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 529077 (220) 2021 05 18
(731) GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW 

EUROSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzylatków Duży

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa Producentów Owoców i Warzyw eurosad

(531) 05.03.14, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 Świeże owoce i warzywa, Surowe i nieprze-
tworzone produkty rolne, Nieprzetworzone owoce, Nieprze-
tworzone warzywa, 35 Usługi pośrednictwa w handlu.

(210) 529105 (220) 2021 05 19
(731) CEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) benefit4U

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, Doradztwo w zakresie organi-
zowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Kompute-
rowe bazy danych, Reklama online za pośrednictwem sieci 
komputerowej, Systematyzacja danych w komputerowych 
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bazach danych, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Doradz-
two w sprawach finansowych, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Digitalizacja dokumen-
tów [skanowanie], Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Hosting stron internetowych, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Opraco-
wywanie platform komputerowych, Oprogramowanie jako 
usługa, Platforma jako usługa, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Przechowywanie da-
nych elektronicznych.

(210) 529116 (220) 2021 05 19
(731) OLX Global B.V., Amsterdam, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OTOMOTO KLIK

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi zarządzania działalnością gospodar-
czą dotyczące handlu elektronicznego, Ogłoszenia drobne, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, Udostępnianie przeszukiwalnej 
internetowej bazy danych zawierającej oferty zatrudnienia, 
Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych w dziedzinie wyceny, 
napraw, usług instalacyjnych oraz sprzedaży nowych i/lub 
używanych samochodów, motocykli, pojazdów użytkowych 
i/lub ciężarowych oraz związanych z nimi akcesoriów i części 
zamiennych, Usługi handlu elektronicznego, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i usługi agencji reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Usługi marketingu e-mailowego, Marketing in-
ternetowy, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Analizy gospodarcze, 
badania w zakresie biznesu i informacja biznesowa, Usługi 
zarządzania relacjami z klientem, Usługi księgowe, usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne, wszystkie związane 
z biznesem i zarządzaniem biznesem, usługami zarządzania 
relacjami z klientami, Analizy biznesowe, Analizy danych, 
w tym analizy i wywiadownie dotyczące zachowania użyt-
kowników, Badania rynkowe, Wystawianie rachunków, Usługi 
reklamowe i marketingowe, Organizowanie subskrypcji pu-
blikacji online osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie 
targów handlowych i wystaw handlowych, Przetwarzanie 
danych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i pro-
mocyjnych, Dostarczanie i rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, również za pośrednictwem Internetu, sieci ka-
blowej lub innych form przesyłania danych.

(210) 529191 (220) 2021 05 21
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT
(540) (znak słowny)
(540) OUTLINER CAMP
(510), (511) 6 Metalowe zamki do rowerów, Kołki do na-
miotów metalowe, Maszty do namiotów metalowe, Śruby 
metalowe, Stojaki do hamaków z metalu, Baseny kąpielowe 
[konstrukcje] metalowe, Brodziki [konstrukcja] z metalu, Stoja-
ki na beczki metalowe, Materiały metalowe nawierzchniowe 
do uprawiania sportów na każdą pogodę do użytku w po-
mieszczeniach, 9 Gogle sportowe, Satelitarny system nawiga-

cyjny do rowerów, Komputery do użytku z rowerami, Zamki 
(elektryczne) do rowerów, Prędkościomierze do rowerów, 
Kaski do rowerów, 10 Masażery do ciała, Masażery do stóp, 
Urządzenia do masażu głębokiego, Urządzenia do masażu 
do użytku osobistego, 11 Światła do rowerów, Odblaski do ro-
werów, Kuchenki kempingowe, 12 Rowery, Pedały do rowe-
rów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepy rowerowe, 
Błotniki rowerowe, Pompki do opon rowerowych, Obręcze 
do kół rowerowych, Stabilizatory do rowerów, Torby na ro-
wery, Łańcuchy rowerowe, Bagażniki na rowery, Kierownice 
do rowerów, Koła do rowerów, Silniki do rowerów, Amortyza-
tory do rowerów, Opony rowerowe, Hamulce rowerowe, Koła 
zębate do rowerów, Ramy rowerowe, Dzwonki rowerowe, 
Siodełka rowerowe, Rowery elektryczne, Rowery dziecięce, 
Piasty do kół rowerowych, Pokrowce na pedały do rowerów, 
Pokrowce na uchwyty do rowerów, Dźwignie hamulcowe 
do rowerów, Szprychy do kół rowerowych, Silniki rowerowe, 
Sztyce do rowerów, Kółka do rowerów, Koła zębate [części 
rowerowe], Pokrowce na siodełka do rowerów, Kierunkow-
skazy do rowerów, Chwyty do kierownicy roweru, Struktu-
ralne części rowerów, Osłony łańcucha do rowerów, Klaksony 
rowerowe, Paski na palce do użytku w rowerach, Podpórki 
do rowerów, Przekładnie do rowerów, Stojaki na rowery (czę-
ści rowerowe), Układy napędowe [części rowerowe], Dętki 
[do dwukołowych pojazdów silnikowych lub rowerów], Ko-
szyk na bidon do rowerów, Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
do rowerów, Chwyty dźwigni hamulca do rowerów, Dopaso-
wane pokrowce na rowery, Szczęki hamulcowe [części rowe-
rowe], Osprzęt do rowerów do przewożenia bagażu, Osprzęt 
do rowerów do przewożenia napojów, Kosze przystosowane 
do skuterów, Hulajnogi [pojazdy], Skutery niesilnikowe [pojaz-
dy], Sanki do jazdy na stojąco, Nadmuchiwane łodzie, Łodzie, 
Łodzie wiosłowe, Łódki, Wiosła, Pompy do pompowania opon 
pneumatycznych, Pompy do pompowania opon pojazdów, 
Pompy powietrza do dwukołowych pojazdów silnikowych 
lub rowerów, Pompki ręczne do pompowania opon pojaz-
dów, 16 Torebki do zamrażania żywności, 18 Parasolki plażowe 
[parasole plażowe], Pierścienie do parasoli, Metalowe części 
parasoli, Ramy do parasoli lub parasoli przeciwsłonecznych, 
Laski spacerowe, Kije alpinistyczne, Kije do wędrówek, 19 Bro-
dziki [konstrukcja] wykonane z materiałów niemetalowych, 
Baseny [konstrukcje] niemetalowe, Podłogi sportowe nieme-
talowe, 20 Niemetalowe zamki do rowerów, Kołki do namio-
tów niemetalowe, Leżaki, Łóżka plażowe, Meble kempingowe, 
Materace kempingowe, Maty do spania na kemping [matera-
ce], Materace dmuchane do użytku na kempingu, Kosze z po-
krywą do przenoszenia przedmiotów, Kosze piknikowe [nie-
wyposażone], Śruby niemetalowe, Materace nadmuchiwane, 
Nadmuchiwane materace samopompujące, Nadmuchiwane 
krzesła, Meble nadmuchiwane, Leżak nadmuchiwany, Po-
duszki nadmuchiwane, Pływające nadmuchiwane siedzenia, 
Materace kempingowe piankowe, Maty do spania, Stojaki 
na parasole, Osłony przeciwsłoneczne [listwowe zewnętrz-
ne], 21 Przenośne garnki i patelnie na kemping, Chłodziarki 
do butelek [pojemniki], Przenośne lodówki, nieelektryczne, 
22 Namioty, Daszki do namiotów, Namioty kempingowe, Tor-
by tekstylne do przechowywania namiotów, Namioty [daszki] 
do pojazdów, Brezenty, markizy, namioty i niedopasowane 
pokrycia, Hamaki, Zestawy mocowań do zawieszania hama-
ków, Nieprzemakalne płachty na ziemię, Siatki do zacieniania, 
Ekrany przeciwsłoneczne [zewnętrzne] tekstylne, 24 Śpiwory, 
Śpiwory kempingowe, Koce piknikowe, Pledy podróżne, Ręcz-
niki tureckie, Ręczniki tekstylne, 25 Rękawiczki dla rowerzy-
stów, Skarpety sportowe, 27 Osobiste maty do siedzenia, Maty 
plażowe, Maty, Maty do jogi, Materiał antypoślizgowy do użyt-
ku pod dywanami, Sztuczna trawa do pokrywania powierzch-
ni do lekkoatletyki, Wykładziny podłogowe [maty] do użytku 
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podczas zajęć sportowych, Wykładziny podłogowe [maty] 
w postaci materiałów arkuszowych do użytku w zajęciach 
sportowych, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Rowery 
zabawkowe, Ochraniacze na łokcie do użytku podczas jaz-
dy na rowerach [artykuły sportowe], Skutery [zabawki], Sanie 
[zabawki], Sanki [zabawki], Zjeżdżalnie wodne, Deski snow-
boardowe, Spodki do zjeżdżania na śniegu (jabłuszka), Narty, 
Narty zjazdowe, Łyżwy, Bramki do piłki nożnej, Piłki do gry 
w piłkę nożną, Sprzęt do piłki nożnej, Tablice do koszykówki, 
Kosze do koszykówki, Siatki do koszykówki, Piłki do koszy-
kówki, Siatki do siatkówki, Piłki do siatkówki, Słupki do gry 
w siatkówkę, Kijki do nordic walking, Drążki do ćwiczeń, Ska-
kanki, Ławki do ćwiczeń, Sprzęt do treningu sportowego, Ta-
śmy do ćwiczeń, Rękawiczki wykonane specjalnie do użytku 
podczas uprawiania sportu, Rękawiczki do gier, Piłki do gier, 
Piłki sportowe, Piłki nadmuchiwane do celów sportowych, 
Piłki do ćwiczeń, Obciążniki do kostek i nadgarstków do ćwi-
czeń, Hantle, Trampoliny, Małe trampoliny, Brodziki dla dzieci, 
Nadmuchiwane baseny do użytku rekreacyjnego, Zabawki 
nadmuchiwane, Zabawki nadmuchiwane w postaci łodzi, 
Nadmuchiwane zabawki do basenów, Dmuchane zamki, 
Pompki do piłek, Nadmuchiwane gry do basenów, Deski 
do paddleboardingu, Deskorolki, Rolki.

(210) 529192 (220) 2021 05 21
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Outliner FIT

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 6 Metalowe zamki do rowerów, Kołki do na-
miotów metalowe, Maszty do namiotów metalowe, Śruby 
metalowe, Stojaki do hamaków z metalu, Baseny kąpielowe 
[konstrukcje] metalowe, Brodziki [konstrukcja] z metalu, Stoja-
ki na beczki metalowe, Materiały metalowe nawierzchniowe 
do uprawiania sportów na każdą pogodę do użytku w po-
mieszczeniach, 9 Gogle sportowe, Satelitarny system nawiga-
cyjny do rowerów, Komputery do użytku z rowerami, Zamki 
(elektryczne) do rowerów, Prędkościomierze do rowerów, Ka-
ski do rowerów, 10 Masażery do ciała, Masażery do stóp, Urzą-
dzenia do masażu głębokiego, Urządzenia do masażu do użyt-
ku osobistego, 11 Światła do rowerów, Odblaski do rowerów, 
Kuchenki kempingowe, 12 Rowery, Pedały do rowerów, Kosze 
przystosowane do rowerów, Przyczepy rowerowe, Błotniki ro-
werowe, Pompki do opon rowerowych, Obręcze do kół rowe-
rowych, Stabilizatory do rowerów, Torby na rowery, Łańcuchy 
rowerowe, Bagażniki na rowery, Kierownice do rowerów, Koła 
do rowerów, Silniki do rowerów, Amortyzatory do rowerów, 
Opony rowerowe, Hamulce rowerowe, Koła zębate do rowe-
rów, Ramy rowerowe, Dzwonki rowerowe, Siodełka rowerowe, 
Rowery elektryczne, Rowery dziecięce, Piasty do kół rowero-
wych, Pokrowce na pedały do rowerów, Pokrowce na uchwy-
ty do rowerów, Dźwignie hamulcowe do rowerów, Szprychy 
do kół rowerowych, Silniki rowerowe, Sztyce do rowerów, 
Kółka do rowerów, Koła zębate [części rowerowe], Pokrowce 
na siodełka do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Chwy-
ty do kierownicy roweru, Strukturalne części rowerów, Osło-
ny łańcucha do rowerów, Klaksony rowerowe, Paski na palce 
do użytku w rowerach, Podpórki do rowerów, Przekładnie 
do rowerów, Stojaki na rowery (części rowerowe), Układy na-
pędowe [części rowerowe], Dętki [do dwukołowych pojaz-

dów silnikowych lub rowerów], Koszyk na bidon do rowerów, 
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze do rowerów, Chwyty dźwi-
gni hamulca do rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, 
Szczęki hamulcowe [części rowerowe], Osprzęt do rowerów 
do przewożenia bagażu, Osprzęt do rowerów do przewożenia 
napojów, Kosze przystosowane do skuterów, Hulajnogi [pojaz-
dy], Skutery niesilnikowe [pojazdy], Sanki do jazdy na stojąco, 
Nadmuchiwane łodzie, Łodzie, Łodzie wiosłowe, Łódki, Wio-
sła, Pompy do pompowania opon pneumatycznych, Pompy 
do pompowania opon pojazdów, Pompy powietrza do dwu-
kołowych pojazdów silnikowych lub rowerów, Pompki ręczne 
do pompowania opon pojazdów, 16 Torebki do zamrażania 
żywności, 18 Parasolki plażowe [parasole plażowe], Pierścienie 
do parasoli, Metalowe części parasoli, Ramy do parasoli lub pa-
rasoli przeciwsłonecznych, Laski spacerowe, Kije alpinistyczne, 
Kije do wędrówek, 19 Brodziki [konstrukcja] wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, Baseny [konstrukcje] niemetalowe, 
Podłogi sportowe niemetalowe, 20 Niemetalowe zamki do ro-
werów, Kołki do namiotów niemetalowe, Leżaki, Łóżka plażo-
we, Meble kempingowe, Materace kempingowe, Maty do spa-
nia na kemping [materace], Materace dmuchane do użytku 
na kempingu, Kosze z pokrywą do przenoszenia przedmio-
tów, Kosze piknikowe [niewyposażone], Śruby niemetalowe, 
Materace nadmuchiwane, Nadmuchiwane materace samo-
pompujące, Nadmuchiwane krzesła, Meble nadmuchiwane, 
Leżak nadmuchiwany, Poduszki nadmuchiwane, Pływające 
nadmuchiwane siedzenia, Materace kempingowe piankowe, 
Maty do spania, Stojaki na parasole, Osłony przeciwsłoneczne 
[listwowe zewnętrzne], 21 Przenośne garnki i patelnie na kem-
ping, Chłodziarki do butelek [pojemniki], Przenośne lodówki, 
nieelektryczne, 22 Namioty, Daszki do namiotów, Namioty 
kempingowe, Torby tekstylne do przechowywania namio-
tów, Namioty [daszki] do pojazdów, Brezenty, markizy, namio-
ty i niedopasowane pokrycia, Hamaki, Zestawy mocowań 
do zawieszania hamaków, Nieprzemakalne płachty na ziemię, 
Siatki do zacieniania, Ekrany przeciwsłoneczne [zewnętrzne] 
tekstylne, 24 Śpiwory, Śpiwory kempingowe, Koce piknikowe, 
Pledy podróżne, Ręczniki tureckie, Ręczniki tekstylne, 25 Rę-
kawiczki dla rowerzystów, Skarpety sportowe, 27 Osobiste 
maty do siedzenia, Maty plażowe, Maty, Maty do jogi, Materiał 
antypoślizgowy do użytku pod dywanami, Sztuczna trawa 
do pokrywania powierzchni do lekkoatletyki, Wykładziny pod-
łogowe [maty] do użytku podczas zajęć sportowych, Wykła-
dziny podłogowe [maty] w postaci materiałów arkuszowych 
do użytku w zajęciach sportowych, 28 Artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, Rowery zabawkowe, Ochraniacze na łokcie 
do użytku podczas jazdy na rowerach [artykuły sportowe], 
Skutery [zabawki], Sanie [zabawki], Sanki [zabawki], Zjeżdżalnie 
wodne, Deski snowboardowe, Spodki do zjeżdżania na śniegu 
(jabłuszka), Narty, Narty zjazdowe, Łyżwy, Bramki do piłki noż-
nej, Piłki do gry w piłkę nożną, Sprzęt do piłki nożnej, Tablice 
do koszykówki, Kosze do koszykówki, Siatki do koszykówki, Pił-
ki do koszykówki, Siatki do siatkówki, Piłki do siatkówki, Słupki 
do gry w siatkówkę, Kijki do nordic walking, Drążki do ćwiczeń, 
Skakanki, Ławki do ćwiczeń, Sprzęt do treningu sportowego, 
Taśmy do ćwiczeń, Rękawiczki wykonane specjalnie do użyt-
ku podczas uprawiania sportu, Rękawiczki do gier, Piłki do gier, 
Piłki sportowe, Piłki nadmuchiwane do celów sportowych, 
Piłki do ćwiczeń, Obciążniki do kostek i nadgarstków do ćwi-
czeń, Hantle, Trampoliny, Małe trampoliny, Brodziki dla dzieci, 
Nadmuchiwane baseny do użytku rekreacyjnego, Zabawki 
nadmuchiwane, Zabawki nadmuchiwane w postaci łodzi, Na-
dmuchiwane zabawki do basenów, Dmuchane zamki, Pompki 
do piłek, Nadmuchiwane gry do basenów, Deski do paddle-
boardingu, Deskorolki, Rolki.
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(210) 529245 (220) 2021 05 21
(731) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 529282 (220) 2021 05 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PODWAWELSKA ZŁOTA SZLACHETNY 

SMAK 100% Polski Kapitał

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02, 08.05.02
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mię-
so solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty goto-
we na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Zwierzęcy, Szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii pu-
blicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopa-
trzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż pro-
duktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami 
branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mię-

so solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, 
Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny ja-
dalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i króli-
ków, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty 
mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 529283 (220) 2021 05 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga WIELKOPOLSKA DOSKONAŁY SMAK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 08.05.04
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mię-
so solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty goto-
we na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii pu-
blicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopa-
trzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż pro-
duktów dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające 
odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, 
sklepach, przez internet z: dietetyczną żywnością do celów 
leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami 
branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mię-
so solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, Raki nieżywe, 
Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, 
Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny ja-
dalny, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i króli-
ków, Konserwy mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty 
mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, 
Produkty z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.

(210) 529314 (220) 2021 05 24
(731) ACTIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ACTIVE PHARMA

(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospo-
darczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace 
biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz 
ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, 
Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania.

(210) 529334 (220) 2021 05 25
(731) GV-ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) GV-ZONE
(510), (511) 12 Szyby tylne samochodowe, Drony, Klaksony 
samochodowe, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Klocki 
hamulcowe do samochodów, Hamulce do samochodów 
osobowych, Sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkow-
skazy), Zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
Zapalniczki samochodowe, Bagażniki samochodowe na nar-
ty, Siedzenia samochodowe, Samochodowe boksy dacho-
we, Kierunkowskazy do pojazdów, Zderzaki samochodowe, 
Pojazdy do poruszania się po wodzie, Fotele samochodowe, 
Części i akcesoria do pojazdów, Samochodowe foteliki dzie-
cięce, Pojazdy i środki transportu, Zagłówki samochodowe, 
Uchwyty na zapasowe koła samochodowe, Zaciski hamulco-
we do pojazdów, Hamulce do pojazdów lądowych, Lądowe 
pojazdy i środki transportu, Hamulce kół, Hamulce tarczowe, 
Samochodowe skrzynie biegów, Tarcze hamulcowe do po-
jazdów, Przednie szyby samochodowe, Łańcuchy samocho-
dowe [jazda], Resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, 
Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub 
dopasowane], Kierunkowskazy do samochodów, Koła samo-
chodowe, Bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Sa-
mochodowe systemy alarmowe, Boksy dachowe [bagażniki 
samochodowe], Samochodowe alarmy antywłamaniowe, 
Poduszki na siedzenia samochodowe, Opony samochodo-
we [Środki antypoślizgowe do -], Pojazdy elektryczne, Samo-
chodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Samochodowe 
bagażniki dachowe, Podwozia samochodowe, Ochraniacze 
na klamki samochodowe do zapobiegania zarysowaniom, 
Nadwozia samochodowe, Hamulce do pojazdów, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: nadwozia samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: smary samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: pokrowce na siedzenia samocho-
dowe [ukształtowane lub dopasowane], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: chłodnice 
oleju [części silników pojazdów], Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: filtry 
paliwa do silników pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: chłodnice oleju [części silników pojazdów], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: emalie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: zagłówki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: samocho-

dowe skrzynie biegów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
komputery do nawigacji samochodowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe odświeżacze powietrza, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akumulatory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: płyny do czysz-
czenia przedniej szyby samochodowej, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: okładziny 
hamulcowe półprzetworzone, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zapalniczki samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: filtry powietrza do silników samochodo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: myjnie samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: al-
ternatory do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ochraniacze na klamki samochodowe do zapobie-
gania zarysowaniom, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kierunkowskazy do pojazdów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: samochodowe mieszanki do powłok 
antykorozyjnych podwozia, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zagłówki samocho-
dowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: łańcuchy samochodowe [jaz-
da], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: farby samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: tarcze ha-
mulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: 
ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania zary-
sowaniom, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kierunkowskazy do samochodów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: filtry olejowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dywaniki i maty samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: radia samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: telewizory sa-
mochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zestawy hamulcowe 
do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: fotele samochodowe, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: odkurzacze 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: nadwozia samochodowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: sie-
dziska samochodowe dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: rury 
wydechowe do pojazdów lądowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: radia samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: samochodowe 
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wentylatory do silni-
ków, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
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produktami: samochodowe odtwarzacze multimedialne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zapalniczki samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: samochodowe urzą-
dzenia stereofoniczne, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: samochodowe rury 
wydechowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: błotniki [części maszyn], Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty samochodowe do telefonów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: bagażniki samochodowe na koło 
zapasowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: farby samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: chłodnice oleju [części silników pojazdów], Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: kierunkowskazy do samochodów, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkow-
skazy), Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: dywaniki i maty samochodowe, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: fotele samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: filtry 
paliwa do silników pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: anteny samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe urządzenia stereofoniczne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: samochodo-
we rury wydechowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: żura-
wie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: kierun-
kowskazy do pojazdów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: odtwarzacze kasetowe samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: pojazdy i środki transportu, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: mieszanka uszczelniająca do użytku samochodo-
wego, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: uchwyty samocho-
dowe do telefonów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: telefony samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: emalie samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: półprzetworzo-
ne materiały na okładziny hamulcowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: lakiery samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: ładowarki samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kie-
runkowskazy (Żarówki do -) w pojazdach, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 

produktami: telefony samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ła-
dowarki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: części i akcesoria do po-
jazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: testowe lampy samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: pokrowce na siedzenia sa-
mochodowe [ukształtowane lub dopasowane], Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: chłodnice oleju [części silników pojazdów], Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: podwozia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: akumulatory samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: okła-
dziny hamulcowe półprzetworzone, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: kierunkowskazy 
do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zderzaki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: klaksony samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odtwarzacze kaseto-
we samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: rury wydechowe do pojazdów lą-
dowych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: myjnie samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: ładowarki samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: oleje sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: cylindry do silników, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe systemy alarmowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wentylatory do silni-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: odtwarzacze kaseto-
we samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe boksy dacho-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: bagażniki samocho-
dowe na narty, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bagażniki samocho-
dowe na koło zapasowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: myjnie samochodo-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: odkurzacze samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: opony samo-
chodowe [Środki antypoślizgowe do -], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lampy 
sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: poduszki 
na siedzenia samochodowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: pojazdy do poruszania się 
po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: pojazdy do po-
ruszania się po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: anteny samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
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pującymi produktami: zestawy na biurko lub zestawy samo-
chodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające uży-
wanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsło-
neczne] samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: chłodnice oleju [części silników 
pojazdów], Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: klaksony samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: hamulce 
do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: samochodo-
we mieszanki smarujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: alternatory 
do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: hamulce kół, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: mieszanka uszczelniająca do użytku sa-
mochodowego, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: okładziny hamulcowe pół-
przetworzone, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: cylindry do silników, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: radia samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: części 
do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: błotniki [części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe od-
twarzacze kaset magnetofonowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: samo-
chodowe boksy dachowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: samocho-
dowe wloty rozgałęzione, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: okładziny hamulcowe półprzetworzone, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: fotele 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: szyby tylne samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: resory, sprężyny amortyzu-
jące samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: nalepki na zderzaki 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: filtry do silników, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: hamulce do pojazdów lądowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: opony samochodowe 
[Środki antypoślizgowe do -], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: farby sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: lampy sygna-
lizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: półprzetworzone 
materiały na okładziny hamulcowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: cylin-
dry do silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: półprzetworzone 
materiały na okładziny hamulcowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kie-
runkowskazy do pojazdów, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: samochodowe zestawy 

audio, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: wentylatory do samochodów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: rury wydechowe do pojazdów lądowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: chłodnice do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
jazdy i środki transportu, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: poduszki na siedzenia samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: samochodowe 
alarmy antywłamaniowe, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: samochodowe wloty rozga-
łęzione, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe boksy dacho-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe zestawy stereo, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do -], Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: koła samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: resory, sprę-
żyny amortyzujące samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zestawy ha-
mulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: la-
kiery samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: bagażniki samocho-
dowe na narty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: pojazdy elektryczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: zestawy hamulcowe do pojazdów, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: odkurzacze samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: miski olejowe samochodowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: klocki hamulcowe do samochodów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: samo-
chodowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: filtry paliwa, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: woski samochodo-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: samochodowe smary do silników samochodo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: podnośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do -], Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania zary-
sowaniom, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: błotniki [części maszyn], Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: chłodnice 
do silników, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: samochodowe odtwarzacze kaset ma-
gnetofonowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
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ne z następującymi produktami: filtry olejowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: zapalniczki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pojazdy do poruszania się po wodzie, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
przednie szyby samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: zegary samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: podnośniki samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: drony, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: klocki hamulcowe do samocho-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odkurzacze samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierun-
kowskazy), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: szpachlówka do karoserii samochodo-
wej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: głośniki samochodo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: hamulce kół, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: 
ochraniacze na klamki samochodowe do zapobiegania zary-
sowaniom, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: samochodowe smary do silni-
ków samochodowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bagażniki sa-
mochodowe na narty, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bagażniki samochodowe 
na koło zapasowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: filtry ole-
jowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: membrany hamulcowe [półprodukty], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: koła samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe odtwarzacze kaset magnetofono-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: telefony samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: pojazdy elektryczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: samochodo-
we odświeżacze powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: woski samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: kierunkowskazy (Ża-
rówki do -) w pojazdach, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: szyby tylne samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: drony, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalo-
gów związane z następującymi produktami: samochodowe 
odświeżacze powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zegary samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: membrany hamulcowe [półproduk-
ty], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-

duktami: samochodowe bagażniki dachowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: akumula-
tory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: samocho-
dowe zestawy stereo, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: telewizory samocho-
dowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: głośniki samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: miski olejowe 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: reflektory samochodowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ema-
lie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe odświeżacze 
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: filtry paliwa, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: nalepki 
na zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: magnetowidy samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: chłodnice do sil-
ników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: testowe lampy samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: podwozia samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: akumu-
latory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: al-
ternatory do pojazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: hamulce kół, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe rury wydechowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: smary samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: żurawie samochodowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: klaksony samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: zderzaki 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: rękawiczki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mieszanka uszczelniająca do użytku samochodowego, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zestawy hamulcowe do pojazdów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: części i akcesoria do pojazdów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: hamulce 
tarczowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szpachlówka do karoserii sa-
mochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: hamulce do pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: samochodowe wloty rozgałęzione, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
koła samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: hamulce do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: samochodowe mieszanki do powłok 
antykorozyjnych podwozia, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: lampki samochodowe 
[do map], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
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stępującymi produktami: pojazdy elektryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: filtry ole-
jowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: hamulce do pojazdów, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: fotele samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: membrany 
hamulcowe [półprodukty], Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: filtry powietrza do silników samochodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: lakiery samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: filtry powie-
trza do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: siedzenia 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: filtry do silników, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dywaniki i maty samochodowe, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kierunkowskazy (Żarówki do -) w pojaz-
dach, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: filtry do silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: reflektory 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: hamulce do samochodów osobo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: filtry powietrza 
do silników, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: cylindry do silników, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: uchwyty 
samochodowe do telefonów, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: podnośniki 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: poduszki na siedzenia sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: lądowe pojazdy i środki transportu, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: filtry powietrza do silników samochodowych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
samochodowe boksy dachowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: komputery do nawi-
gacji samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą katalogów związane z następującymi produktami: samo-
chodowe odtwarzacze kaset magnetofonowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: wentylatory do samochodów, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: kierunkowskazy do samo-
chodów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: samochodowe skrzynie biegów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: filtry powietrza do silników, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe skrzynie biegów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: samo-
chodowe odświeżacze powietrza, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: okładziny hamulco-
we półprzetworzone, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: anteny samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: boksy dachowe [bagażniki samocho-
dowe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: paliwa samochodowe, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: wentylatory 
do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe wloty rozgałę-

zione, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: filtry paliwa, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: woski samo-
chodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: podnośniki samochodowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe bagażniki dachowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żurawie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: samocho-
dowe mieszanki smarujące, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: uchwyty na za-
pasowe koła samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zaciski 
hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: oleje samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: samochodowe urzą-
dzenia stereofoniczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: mieszanka uszczelniająca 
do użytku samochodowego, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe rury wydechowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: koła 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: zaciski hamulcowe do pojazdów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty na zapasowe koła samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: klocki hamulcowe do samochodów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ze-
stawy na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowa-
nym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów komór-
kowych bez użycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: ha-
logeny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: zestawy hamulcowe do pojazdów, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: drony, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: nad-
wozia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: zestawy na biurko 
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, 
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez uży-
cia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
resory, sprężyny amortyzujące samochodowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: filtry po-
wietrza do silników, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: hamulce do samo-
chodów osobowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: bagażniki samochodowe 
na narty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: testowe lampy samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: myjnie samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe rury wydechowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: filtry paliwa, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe wloty rozgałęzione, Usługi sprzedaży detalicz-
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nej online związane z następującymi produktami: lądowe 
pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: pojazdy do po-
ruszania się po wodzie, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: dywaniki i maty samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: hamulce do pojazdów lądowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
samochodowe skrzynie biegów, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: zegary 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: uchwyty na zapaso-
we koła samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: nadwozia sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wentylatory do samochodów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
lądowe pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: hamul-
ce kół, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: samochodowe foteliki bezpieczeństwa dla 
dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: półprzetworzone materiały na okła-
dziny hamulcowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: chłodnice 
do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: samochodowe smary 
do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: podnośniki samo-
chodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: lakiery samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: paliwa samochodowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zestawy na biurko 
lub zestawy samochodowe z wmontowanym głośnikiem, 
umożliwiające używanie telefonów komórkowych bez uży-
cia rąk, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: hamulce do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akumulatory samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: pojaz-
dy elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: reflektory samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: halogeny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: zasłony [ekrany przeciw-
słoneczne] samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe mieszanki smarujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zderzaki 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: hamulce tarczowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kie-
runkowskazy), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą kata-
logów związane z następującymi produktami: wentylatory 
do silników, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: komputery do nawigacji samo-
chodowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: samochodowe bloki cylindrów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: głośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: telewizo-
ry samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: zaciski 
hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojazdy i środki transpor-

tu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: magnetowidy samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: nalepki na zderzaki samo-
chodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: telefony samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: magnetowidy samochodowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: paliwa samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: siedzenia samocho-
dowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: klocki hamulcowe do samochodów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ba-
gażniki samochodowe na koło zapasowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
bagażniki samochodowe na koło zapasowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
farby samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pojazdy elektryczne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nalepki na zderzaki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: szpachlówka do karoserii samo-
chodowej, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: anteny samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: filtry paliwa 
do silników pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: hamulce tarczowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: hamulce do samochodów osobowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: zegary samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: klaksony samochodowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: la-
kiery samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: dywaniki i maty samochodowe, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: mieszanka uszczelniająca do użytku samochodo-
wego, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: oleje samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: samochodowe systemy alarmowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: woski samochodowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: lą-
dowe pojazdy i środki transportu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: szyby tylne samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: samochodowe smary do silników samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: żurawie samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: opony samochodowe [Środki antypoślizgowe do -], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi 
produktami: szpachlówka do karoserii samochodowej, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: zaciski hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży de-
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talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: reflektory samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: halo-
geny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lampki samochodowe [do map], Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
drony, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: łańcuchy samochodowe [jazda], Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: tarcze hamulcowe do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe alarmy antywłamaniowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: rękawiczki samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: cylindry do silników, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe mieszanki smarujące, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: paliwa samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: chłodnice do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe urządzenia stereofoniczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: kierunkow-
skazy do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kierunkowskazy 
do samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: uchwyty na zapasowe koła sa-
mochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wentylatory do samocho-
dów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: części do silników 
mechanicznych do pojazdów lądowych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: pokrowce 
na siedzenia samochodowe [ukształtowane lub dopasowa-
ne], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zegary samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane 
lub dopasowane], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: filtry pali-
wa do silników pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: rękawiczki sa-
mochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: boksy dachowe [bagażni-
ki samochodowe], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: membrany hamulcowe [półpro-
dukty], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: filtry paliwa, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: boksy dachowe [bagażniki sa-
mochodowe], Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: chłodnice do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: uchwyty samochodowe do telefonów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: lam-
py sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
odtwarzacze kasetowe samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: zapalniczki 
samochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-

pującymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: filtry do silników, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: rękawiczki samochodowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: głośniki 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wentylatory do silni-
ków, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kierunkowskazy (Żarówki do -) w pojazdach, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: alternatory do pojazdów lądowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: farby samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: chłodnice do silników, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: głośniki samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: resory, 
sprężyny amortyzujące samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: halogeny, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: przednie szyby samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: hamulce do pojazdów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: halogeny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: zestawy 
na biurko lub zestawy samochodowe z wmontowanym gło-
śnikiem, umożliwiające używanie telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: radia samochodowe, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą katalogów związane z następu-
jącymi produktami: uchwyty na zapasowe koła samochodo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe zestawy stereo, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: zapalniczki samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: boksy 
dachowe [bagażniki samochodowe], Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
rękawiczki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: woski samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: ha-
mulce tarczowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przednie szyby sa-
mochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: szyby tylne samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następu-
jącymi produktami: części i akcesoria do pojazdów, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: kierunkowskazy do pojazdów, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe foteliki dziecięce, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: szpachlówka do ka-
roserii samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: filtry olejowe, Usługi sprze-
daży detalicznej online związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe bloki cylindrów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: klocki hamul-
cowe do samochodów, Usługi handlu hurtowego związane 
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z następującymi produktami: samochodowe bloki cylindrów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: sygnalizatory skrętu w pojazdach (kierunkowskazy), 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: drony, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetle-
niowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe bloki cylin-
drów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: filtry powietrza do silników samocho-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: przednie szyby samochodowe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: samochodowe zestawy audio, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: filtry pali-
wa do silników pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: radia samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: poduszki 
na siedzenia samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koła samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: siedzenia samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
mi produktami: smary samochodowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: zasłony [ekra-
ny przeciwsłoneczne] samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej online związane z następującymi produktami: re-
flektory samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej online 
związane z następującymi produktami: samochodowe ze-
stawy audio, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: oleje samochodowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą katalogów związane z następują-
cymi produktami: filtry do silników, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: chłodnice do po-
jazdów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zagłówki samochodowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: emalie samochodowe, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: komputery do nawigacji samochodowej, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe odtwarzacze kaset magnetofono-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów 
związane z następującymi produktami: membrany hamulco-
we [półprodukty], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe sys-
temy alarmowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: samochodowe mieszanki smarujące, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: ładowarki samochodowe, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: samochodowe 
zestawy stereo, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów związane z następującymi produktami: podwozia 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: półprzetworzone materiały 
na okładziny hamulcowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: rury wydechowe do po-
jazdów lądowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: przednie szyby samochodowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związa-
ne z następującymi produktami: poduszki na siedzenia sa-
mochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ochraniacze na klamki samochodowe 
do zapobiegania zarysowaniom, Usługi sprzedaży detalicz-

nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe bloki cylindrów, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
odkurzacze samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z następującymi produktami: samochodowe 
bagażniki dachowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: alternatory do pojazdów lądo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: samochodowe foteliki bezpieczeń-
stwa dla dzieci, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojazdy do porusza-
nia się po wodzie, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: siedzenia samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: pojazdy i środki transportu, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: lądowe pojazdy i środki transportu, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: siedzenia samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: hamulce do samochodów osobo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: błotniki [części maszyn], Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: lampy sygnalizacyjne do tablicy rozdzielczej, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z na-
stępującymi produktami: samochodowe bagażniki dacho-
we, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: telefony samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: nalepki 
na zderzaki samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: samochodowe sma-
ry do silników samochodowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: paliwa samocho-
dowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
pującymi produktami: klaksony samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: filtry powietrza do silników, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: części i akce-
soria do pojazdów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odtwarzacze kaseto-
we samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: boksy da-
chowe [bagażniki samochodowe], Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: anteny 
samochodowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: hamulce do pojaz-
dów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związa-
ne z następującymi produktami: zagłówki samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: lampy sygnalizacyjne do tablicy roz-
dzielczej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z na-
stępującymi produktami: kierunkowskazy (Żarówki do -) 
w pojazdach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: nadwozia samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: myjnie samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: samochodowe 
zestawy stereo, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: smary samochodo-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
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produktami: części do silników mechanicznych do pojazdów 
lądowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podwozia samochodowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: samochodowe foteliki dziecięce, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane 
z następującymi produktami: smary samochodowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi pro-
duktami: błotniki [części maszyn], Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: zasłony 
[ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: za-
ciski hamulcowe do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: podwozia samocho-
dowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zagłówki samochodowe, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: samochodowe bagażniki dachowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
siedziska samochodowe dla dzieci, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: uchwyty samo-
chodowe do telefonów, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą katalogów związane z następującymi produktami: rury 
wydechowe do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: komputery 
do nawigacji samochodowej, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów związane z następującymi produkta-
mi: samochodowe zestawy audio, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: samochodowe odtwarzacze multimedialne, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: oleje samochodowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: telewizory samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej online związane z następującymi produktami: hamul-
ce do samochodów osobowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej online związane z następującymi produktami: emalie sa-
mochodowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: chłodnice do silników, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: samo-
chodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ładowarki samochodowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: hamulce kół, Usługi sprzedaży detalicznej onli-
ne związane z następującymi produktami: hamulce do po-
jazdów lądowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: samochodowe zestawy audio, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: hamulce tarczowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, Usługi sprzeda-
ży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
wentylatory do silników, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: szyby tylne samochodo-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: fotele samochodowe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: chłodnice do silników, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów związane z następującymi pro-
duktami: miski olejowe samochodowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi 
produktami: samochodowe boksy dachowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: samo-
chodowe urządzenia stereofoniczne, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: bagażniki sa-
mochodowe na narty, Usługi sprzedaży detalicznej związane 

z następującymi produktami: samochodowe mieszanki 
do powłok antykorozyjnych podwozia, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: telewizory 
samochodowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: pokrowce na siedzenia samocho-
dowe [ukształtowane lub dopasowane], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: filtry po-
wietrza do silników, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów związane z następującymi produktami: samocho-
dowe mieszanki do powłok antykorozyjnych podwozia, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żurawie samochodowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: sa-
mochodowe skrzynie biegów.

(210) 529363 (220) 2021 05 24
(731) B.O.H.O. COFFEE & BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) B.O.H.O Coffee & Bar
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie 
[bufety], Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi barowe, Usługi restauracyjne.

(210) 529397 (220) 2021 05 26
(731) BRZOZOWSKI TOMASZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HETTA SUPPLY

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 11 Kominki, 20 Meble ogrodowe.

(210) 529460 (220) 2021 05 26
(731) URBAŃSKI PAWEŁ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZooExpress.pl

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.06.03
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt, Obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla 
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Prepara-
ty do mycia zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Pasza lecznicza 
dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Pielu-
chy dla zwierząt, 18 Odzież dla zwierząt, Smycze dla zwierząt 
domowych, Obroże dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Okrycia dla zwierząt, Wyroby rymarskie, bicze i ubranie 
dla zwierząt, Worki do karmienia dla zwierząt, 20 Posłania dla 
zwierząt, Kontenery dla zwierząt domowych, Klatki dla zwie-
rząt domowych, Meble dla zwierząt domowych, Budy, kojce 
i legowiska dla zwierząt domowych, Tabliczki identyfikacyjne 
dla zwierząt, nie z metalu, Bramki zabezpieczające, niemeta-
lowe dla zwierząt domowych, Kosze niemetalowe do prze-
wożenia zwierząt domowych, 21 Akwaria, Kuwety dla zwie-
rząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Podajniki 
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karmy dla małych zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych, 
Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Terra-
ria domowe dla zwierząt, Szczoteczki do zębów dla zwierząt 
domowych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domo-
wych, 28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt 
domowych, Przytulanki w postaci zwierząt, Sprzęt sportowy 
dla zwierząt domowych, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, 
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla gryzoni, Karma 
dla ryb, Żwirek dla kotów i dla małych zwierząt, Ściółka dla 
zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Napoje dla 
zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Ziarno do żywie-
nia zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługa sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym online, w zakresie produktów 
weterynaryjnych i zoologicznych, w tym preparatów do pie-
lęgnacji zwierząt, suplementów diety dla zwierząt, prepara-
tów witaminowych dla zwierząt, preparatów dietetycznych 
leczniczych, dodatków i suplementów do żywienia zwie-
rząt, karmy dla zwierząt, odzieży, akcesoriów i zabawek dla 
zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, ściółek dla zwie-
rząt, Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przy-
gotowywanie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach 
internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem prze-
strzeni reklamowej w Internecie, Badania rynku, Usługi public 
relations, Analizy i badania rynkowe, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi progra-
mów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych  
i/lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowa-
nie programów lojalnościowych dla klientów i programów 
motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, Obsługa programów 
lojalnościowych, Zarządzanie bazami danych, Usługi promo-
cyjne polegające na przyznawaniu punktów premiowych.

(210) 529461 (220) 2021 05 26
(731) URBAŃSKI PAWEŁ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kelpi.pl

(531) 29.01.13, 03.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmety-
ki dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt, Obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Suplementy witamino-
we dla zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, 
Preparaty do mycia zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Pasza 
lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwie-
rząt, Pieluchy dla zwierząt, 18 Odzież dla zwierząt, Smycze 
dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Nosidełka 
dla zwierząt [torby], Okrycia dla zwierząt, Wyroby rymar-
skie, bicze i ubranie dla zwierząt, Worki do karmienia dla 
zwierząt, 20 Posłania dla zwierząt, Kontenery dla zwierząt 
domowych, Klatki dla zwierząt domowych, Meble dla zwie-
rząt domowych, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt do-
mowych, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z me-
talu, Bramki zabezpieczające, niemetalowe dla zwierząt 
domowych, Kosze niemetalowe do przewożenia zwierząt 
domowych, 21 Akwaria, Kuwety dla zwierząt domowych, 
Miski dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych 

zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych, Grzebienie dla 
zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Terraria domowe 
dla zwierząt, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domo-
wych, Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, 
28 Zabawki dla zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt domo-
wych, Przytulanki w postaci zwierząt, Sprzęt sportowy dla 
zwierząt domowych, 31 Pokarm dla zwierząt domowych, 
Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla gryzoni, Kar-
ma dla ryb, Żwirek dla kotów i dla małych zwierząt, Ściółka 
dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Na-
poje dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Ziarno 
do żywienia zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługa 
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym online, w zakresie 
produktów weterynaryjnych i zoologicznych, w tym pre-
paratów do pielęgnacji zwierząt, suplementów diety dla 
zwierząt, preparatów witaminowych dla zwierząt, prepara-
tów dietetycznych leczniczych, dodatków i suplementów 
do żywienia zwierząt, karmy dla zwierząt, odzieży, akceso-
riów i zabawek dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domo-
wych, ściółek dla zwierząt, Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Reklama, Promocja sprzedaży, Usłu-
gi marketingowe, Przygotowywanie reklam, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów 
i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Ba-
dania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania ryn-
kowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towa-
rów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi programów lojalnościowych dla 
celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Or-
ganizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojal-
nościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Ad-
ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących 
zniżki lub zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, 
Zarządzanie bazami danych, Usługi promocyjne polegają-
ce na przyznawaniu punktów premiowych.

(210) 529591 (220) 2021 05 31
(731) KOPEĆ AGNIESZKA DETEGO, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) DETEGO
(510), (511) 35 Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego 
w odniesieniu do działalności gospodarczej, Usługi w zakre-
sie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu 
rynkowego, Doradztwo w zakresie organizowania i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w zawiera-
niu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Rekla-
ma, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Usługi 
sprzedaży artykułów detektywistycznych oraz wywiadow-
czych, 42 Analizy pisma ręcznego - grafologia, Badania ge-
netyczne, Analizy systemów komputerowych, Usługi świad-
czone przez laboratoria naukowe, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 45 Usługi 
detektywistyczne, Usługi prawne, Monitoring systemów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Doradztwo w spra-
wach bezpieczeństwa, Ochrona cywilna, Eskorta - ochrona 
osobista, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, Wynajem sprzętu do ochrony, ra-
townictwa, zabezpieczania i ścigania, Konwojowanie warto-
ści pieniężnych i przedmiotów wartościowych, Alternatyw-
ne rozwiązywanie sporów, Mediacje, Usługi arbitrażu, Bada-
nie przeszłości osób, Poszukiwania genealogiczne, Usługi 
pomocy w sprawach spornych, Usługi w zakresie lobbingu 
politycznego, Usługi w zakresie opieki, Wypożyczanie odzie-
ży, biżuterii i kostiumów.
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(210) 529687 (220) 2021 05 28
(731) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja miejsca w hotelach, Świadczenie 
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwate-
rowaniu za pośrednictwem, Udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 529688 (220) 2021 05 28
(731) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjona-
ty], Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja miejsca w hotelach, Świadczenie 

usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwate-
rowaniu za pośrednictwem, Udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 529689 (220) 2021 05 28
(731) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, Ho-
tele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tu-
rystyczne, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Re-
zerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja za-
kwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hote-
lowego, Rezerwacja miejsca w hotelach, Świadczenie usług 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Udostęp-
nianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, 
Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem internetu, Udostępnienie miejsc noclego-
wych w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji 
pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usłu-
gi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi 
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowa-
nia w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach, 
Zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach.

(210) 529690 (220) 2021 05 28
(731) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, 
Rezerwacja pokoi hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja 
zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja miejsca w hotelach, Świadczenie 
usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, 
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Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez 
Internet, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwa-
terowaniu za pośrednictwem internetu, Udostępnienie 
miejsc noclegowych w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi 
rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, 
Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnienie za-
kwaterowania w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania 
w hotelach i motelach.

(210) 529723 (220) 2021 06 01
(731) TOMCZAK ŻANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WARUN
(510), (511) 18 Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki tury-
styczne, Sakiewki ściągane na sznurek, Saszetki biodrowe, 
Torby, Torby na odzież sportową, Torby na pas i na biodra 
[nerki], Torby na ramię, Torby sportowe, Torebki noszone 
na biodrach, Uniwersalne torby sportowe, Worki podróż-
ne, Torebki, Torby plażowe, 25 Odzież, Bluzki z krótkimi 
rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z kapturem, Bluzy z kapturem, Dresy wiatroszczelne, Kami-
zelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wiatrem, 
Kąpielówki, Kaptury [odzież], Kombinezony [odzież], Kom-
binezony piankowe, Kombinezony piankowe do windsur-
fingu, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule sportowe, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Kurtki jako odzież sportowa, 
Kurtki [odzież], Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, 
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież nieprzemakalna, 
Odzież sportowa, Odzież surfingowa, Odzież wiatroszczel-
na, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież 
wodoodporna, Płaszcze plażowe, Płaszcze sportowe, Pod-
koszulki sportowe, Skarpety sportowe, Skarpety termoak-
tywne, Spodenki kąpielowe, Spodnie, Spodnie od dresu, 
Spodnie sportowe, Spodnie wiatroszczelne, Stroje do jazdy 
na nartach wodnych, Stroje sportowe, Szorty kąpielowe, 
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Body [bielizna], 
Czapki [nakrycia głowy], Legginsy, Nakrycia głowy, Podko-
szulki bez rękawów, Poncza, Rękawiczki, Sandały kąpielowe, 
Skarpetki, Stroje plażowe, 35 Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do: artykułów odzieżowych, nakryć głowy, 
akcesoriów odzieżowych, toreb, obuwia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży.

(210) 529744 (220) 2021 05 31
(731) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoKU

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, 
stojaki, lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety trans-
portowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszenio-
we, wyroby stolarskie, chodziki dla dzieci, wykończeniowe 
elementy z tworzyw sztucznych do mebli, kadzie drewnia-
ne do zlewania wina, pościel (prócz bielizny pościelowej), 
kosze do noszenia dzieci.

(210) 529752 (220) 2021 06 02
(731) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 26.01.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyj-
ne materiały do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie 
komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, 16 Materiały 
edukacyjne i instruktażowe, Publikacje edukacyjne, Pod-
ręczniki edukacyjne, Książki edukacyjne, Karty pracy, Lekcje 
drukowane, Zeszyty ćwiczeń, 41 Usługi edukacyjne, Usługi 
edukacyjne on-line, Usługi nauki na odległość świadczone 
online, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Publi-
kowanie drogą elektroniczną materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line [niepobieralnych], Zapewnianie dostępu do mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych on-line za pośrednic-
twem stron internetowych, Udzielanie konsultacji i porad 
z zakresu edukacji i nauczania, Udzielanie konsultacji i po-
rad on-line z zakresu edukacji i nauczania, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów dotyczących edukacji i nauczania, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kon-
ferencji, kongresów, seminariów, sympozjów on-line do-
tyczących edukacji i nauczania, 42 Udostępnianie online 
oprogramowania edukacyjnego nie do pobrania, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS].

(210) 529761 (220) 2021 06 02
(731) ZALEWSKA AGNIESZKA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABECADŁO inteligencji Emocjonalnej
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(531) 02.05.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z po-
mocami naukowymi, Usługi reklamowe związane z książka-
mi, 41 Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Or-
ganizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Orga-
nizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie konferencji w ce-
lach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczą-
cych edukacji, Organizowanie seminariów dotyczących 
edukacji, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongre-
sów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Sympozja związane z edukacją, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edu-
kacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie 
informacji dotyczących edukacji, Edukacja dorosłych, Men-
toring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Na-
uczanie w zakresie zdrowia, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Świadczenie usług edukacyjnych 
w zakresie zdrowia, Usługi nauczania w zakresie metod pe-
dagogicznych, Usługi kształcenia praktycznego, Coaching 
w zakresie życia osobistego [life coaching], Wydawanie 
publikacji medycznych, Publikacja i redagowanie książek, 
Publikowanie książek edukacyjnych, 44 Usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, Doradztwo psychologiczne, Po-
radnictwo psychologiczne, Udzielanie informacji z zakresu 
psychologii, Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji 
zachowania, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywi-
dualnych i grup, Usługi w zakresie oceny osobowości [usłu-
gi w zakresie zdrowia psychicznego], Badanie osobowości 
[usługi w zakresie zdrowia psychicznego].

(210) 529770 (220) 2021 06 02
(731) ANWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ANVEN
(510), (511) 3 Środki i preparaty do pielęgnacji włosów 
i skóry głowy, Kosmetyki do włosów, Pianki i lakiery do wło-
sów, Preparaty do układania, prostowania i kręcenia włosów, 
Preparaty do barwienia i neutralizacji włosów, Szampony 
do włosów, Odżywki do włosów, Maski kosmetyczne, Kleje 
do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Środki pomagające 
rozczesywać splątane włosy, Peelingi złuszczające do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty złuszczające do pielęgnacji 
skóry, Preparaty do opalania, Brokat kosmetyczny, Olejki 
do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, w tym kremy, balsamy, odżywki, lotiony, Chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Preparaty 
do makijażu, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Dezodoran-
ty i antyperspiranty, Preparaty do depilacji i spowalniające 
odrastanie owłosienia, 5 Lecznicze preparaty do pielęgna-
cji włosów, Środki i preparaty pobudzające porost wło-
sów, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Olejki lecznicze, 41 Edukacja i szkolenia w zakresie 

pielęgnacji włosów i ciała, Instruktaż w zakresie pielęgnacji 
ciała i włosów, Organizacja i prowadzenie kursów, szkoleń, 
webinariów.

(210) 529810 (220) 2021 06 04
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE KIBICUJ 

Z SOKOŁOWEM! 185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU 
źródło białka BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.05.03, 05.01.05, 05.07.02, 24.01.05, 
25.01.01, 26.11.03, 27.07.01

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

(210) 529811 (220) 2021 06 04
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKIE RECEPTURY Szynka 

BABUNI Rodzinna Tradycja PREMIUM QUALITY 100%

(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.02, 
24.01.05, 25.01.01, 02.07.10, 02.07.23, 05.09.24, 07.01.09, 
26.01.04, 26.01.18

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

(210) 529886 (220) 2021 06 07
(731) KUJAWA DARIUSZ HANDEL DETALICZNY I HURTOWY, 

Opalenica
(540) (znak słowny)
(540) APARTAMENTY TRZY SOSNY, TRZY SOSNY, WILLA 

TRZY SOSNY
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.
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(210) 529891 (220) 2021 06 04
(731) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVI TY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakre-
sie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksów-
ką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie 
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakre-
sie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 529899 (220) 2021 06 04
(731) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakre-
sie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksów-
ką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie 
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakre-
sie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 529900 (220) 2021 06 04
(731) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakre-
sie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksów-
ką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie 

usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji 
mobilnych, Przewożenie, Skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja 
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez apli-
kację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakre-
sie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego 
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.

(210) 529926 (220) 2021 06 07
(731) BLISKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Blisko.pl
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupo-
wać te towary na stronie internetowej dotyczącej: sprzedaży 
artykułów spożywczych, artykułów biurowych i papierni-
czych, artykułów ogrodniczych, artykułów dla zwierząt, ar-
tykułów toaletowych, artykułów pierwszej pomocy, chemii 
gospodarczej, oraz artykułów higienicznych, 39 Dostarcza-
nie towarów, dystrybucja towarów, pakowanie towarów, 
przewożenie towarów, składowanie towarów.

(210) 529936 (220) 2021 06 08
(731) UNS-SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceu-
tyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikro-
elementy i witaminy, Suplementy żywnościowe, suplementy 
dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywno-
ści, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medycz-
ne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane 
w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli mineralnych i leczniczych, Zioła, nalewki, korzenie i ole-
je lecznicze, Wody mineralne do celów leczniczych, herbaty 
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspoka-
jające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, 
materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych.

(210) 529939 (220) 2021 06 08
(731) SADOWSKI WIESŁAW SPRINT.WS, Rokocin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO MONIK
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(531) 05.03.20, 27.05.01, 26.01.03, 29.01.14
(510), (511) 1 Nawozy płynne przeznaczone dla rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, Nawozy i produkty 
organiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, nawozy sadownicze, Obornik organiczny, Obornik 
płynny, Preparaty regulujące wzrost roślin, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w leśnictwie, ogrodnictwie i rol-
nictwie, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze.

(210) 529941 (220) 2021 06 02
(731) SALAWA RYSZARD DOMINIK MIĘSNY, Gdynia; BISSA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stargard

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA DOMINIKA CENIMY JAKOŚĆ 2020 ZAWSZE 

BEZ DODATKU E bez dodatku fosforanów bez 
dodatku konserwantów bez dodatku glutaminianu 
sodu

(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 02.01.01, 02.01.11, 
05.11.99, 26.04.02, 26.04.18

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, wędliny, dziczyzna, 
mleczne produkty, tłuszcze jadalne, gotowe dania składa-
jące się głównie z mięsa, 35 Administrowanie programami 
lojalności konsumenta, Organizowanie targów handlowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie towarów i usług w formie sponso-
rowania wydarzeń sportowych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakre-
sie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni 
i punktów sprzedaży detalicznej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529947 (220) 2021 06 07
(731) KAŹMIERCZAK MONIKA MKA CONSULTING, Laski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMYŚL O ZDROWIU POMYŚL O SOBIE

(531) 02.01.08, 26.01.01, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi świad-
czone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych 

lub w zarządzaniu nimi, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna, w tym online, środków toaletowych, kosmetyków, 
olejków eterycznych, suplementów diety, preparatów die-
tetycznych, produktów leczniczych, preparatów i artykułów 
higienicznych, przyborów higienicznych i do pielęgnacji 
urody, publikacji na nośnikach elektronicznych, urządzeń na-
ukowych i laboratoryjnych, urządzeń i przyrządów do fizjote-
rapii i ćwiczeń, aparatów i instrumentów medycznych, publi-
kacji drukowanych, materiałów instruktażowych, artykułów 
do przechowywania, artykułów gospodarstwa domowego, 
wyrobów tekstylnych, odzieży, artykułów i sprzętu sporto-
wego, produktów spożywczych świeżych i przetworzonych, 
41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Udzielanie Informacji w dziedzinie zdrowia, 44 Usługi 
diagnostyki medycznej [testy i analizy], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Psychoterapia holistyczna, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Konsultacje 
medyczne, Poradnictwo medyczne, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha.

(210) 529950 (220) 2021 06 07
(731) MIASTO POZNAŃ reprezentowany przez 

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) posir Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12, 01.01.02
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje druko-
wane, 25 Odzież sportowa, 41 Organizacja imprez sporto-
wych, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi rezerwacji biletów 
na wydarzenia sportowe.

(210) 529964 (220) 2021 06 07
(731) LUDWIKOWSKI MICHAŁ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) TURKUSOMETR
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia biznesowe, 
Usługi edukacji biznesowej, Organizowanie szkoleń bizne-
sowych, Usługi mentoringu biznesowego, Prowadzenie 
warsztatów edukacji w dziedzinie biznesu, Organizowanie 
webinariów, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia 
personelu działu sprzedaży, Nauczanie dotyczące zarządza-
nia, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, 
Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, Doradztwo szkoleniowe w dzie-
dzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarzą-
dzania, Usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi 
w zakresie wykładów z umiejętnościami zarządzania, Usługi 
szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników.

(210) 529974 (220) 2021 06 08
(731) NOWICKI JACEK, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PRESTASHOP

(531) 26.04.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie.

(210) 530001 (220) 2021 06 08
(731) ZAJĄCZKOWSKA JOANNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR KONTRAKTOWY EST. 2021 Alk. 4, 5% EKSTR. 

11, 0% HIRSCHBERGER JELENIA GÓRA PILS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.04.14, 25.01.09, 05.11.15, 25.01.15
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 530054 (220) 2021 06 10
(731) GEHLOT JETHARAM NEMARAM, Nashik City, IN
(540) (znak słowny)
(540) YUTIKA
(510), (511) 3 Henna, henna w proszku, czarna henna mehn-
di i czarne produkty z henny mehndi do kolorowania ciała, 
koloranty i farby do włosów, detergenty, środki wybielające 
i inne środki do prania, kosmetyki i środki toaletowe, środ-
ki czyszczące, produkty czyszczące, wyroby kosmetyczne, 
preparaty nabłyszczające, preparaty do depilacji, preparaty 
do szorowania, preparaty ścierne, wyroby perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy, 
mydła, szampony, olejki do włosów, płyny do włosów, żele 
do włosów, olejki do kąpieli inne niż lecznicze, dezodoranty 
i antyperspiranty do użytku osobistego, środki do czyszcze-
nia zębów, henna mehndi i henna mehndi w formie stożka, 
preparaty do czyszczenia rąk, preparaty do oczyszczania 
twarzy, preparaty do pielęgnacji włosów i odżywka do wło-
sów, farby do włosów na bazie amoniaku, kosmetyki zawarte 
w klasie 03, 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne dla celów medycznych, 
żywność i substancje dietetyczne przystosowane do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemow-
ląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-
tystyczne, środki dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania 
szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sanitarne do hi-
gieny osobistej inne niż przybory toaletowe, środki do od-
każania rąk, lecznicze mydło do rąk i ciała, lecznicze mydła 
do twarzy, lecznicze olejki do włosów, szampony lecznicze, 
środki dezynfekcyjne do mycia rąk, lecznicze preparaty 
do mycia rąk, antybakteryjne preparaty oczyszczające, pre-
paraty antybakteryjne, preparaty dezynfekcyjne ogólnego 
stosowania.

(210) 530055 (220) 2021 06 10
(731) GEHLOT JETHARAM NEMARAM, Nashik City, IN
(540) (znak słowny)
(540) NISHA
(510), (511) 3 Henna, henna w proszku, czarna henna mehn-
di i czarne produkty z henny mehndi do kolorowania ciała, 
koloranty i farby do włosów, detergenty, środki wybielające 
i inne środki do prania, kosmetyki i środki toaletowe, środ-
ki czyszczące, produkty czyszczące, wyroby kosmetyczne, 
preparaty nabłyszczające, preparaty do depilacji, preparaty 
do szorowania, preparaty ścierne, wyroby perfumeryjne, olej-
ki eteryczne, preparaty do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy, 
mydła, szampony, olejki do włosów, płyny do włosów, żele 
do włosów, olejki do kąpieli inne niż lecznicze, dezodoranty 
i antyperspiranty do użytku osobistego, środki do czyszcze-
nia zębów, henna mehndi i henna mehndi w formie stożka, 
preparaty do czyszczenia rąk, preparaty do oczyszczania 
twarzy, preparaty do pielęgnacji włosów i odżywka do wło-
sów, farby do włosów na bazie amoniaku, kosmetyki zawarte 
w klasie 03, 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty medycz-
ne i weterynaryjne, środki sanitarne dla celów medycznych, 
żywność i substancje dietetyczne przystosowane do użytku 
medycznego lub weterynaryjnego, żywność dla niemow-
ląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały 
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski den-
tystyczne, środki dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania 
szkodników, fungicydy, herbicydy, środki sanitarne do hi-
gieny osobistej inne niż przybory toaletowe, środki do od-
każania rąk, lecznicze mydło do rąk i ciała, lecznicze mydła 
do twarzy, lecznicze olejki do włosów, szampony lecznicze, 
środki dezynfekcyjne do mycia rąk, lecznicze preparaty 
do mycia rąk, antybakteryjne preparaty oczyszczające, pre-
paraty antybakteryjne, preparaty dezynfekcyjne ogólnego 
stosowania.

(210) 530062 (220) 2021 06 10
(731) SMART PROJECT ROKICKI ŚLIWKA SPÓŁKA JAWNA, 

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART project

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe i dy-
daktyczne, Publikacje drukowane, Publikacje reklamowe, 
Ulotki, Afisze, Plakaty, Albumy, Książki, Podręczniki, Broszury, 
Katalogi, Koperty, Papier do pisania, Certyfikaty drukowa-
ne, Pisaki, Pióra żelowe, Notatniki ilustrowane, Kalendarze 
drukowane, Odbitki fotograficzne, Kartki na notatki, Torebki 
do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, Nalepki, 
Naklejki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji i badań 
w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing, 
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie strategii dla 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania, Do-
radztwo w zakresie outsourcingu, Analiza kosztów, Analiza 
funkcjonowania firm, Analiza rynku, Dostarczanie informacji 
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dotyczących działalności gospodarczej, Audyty, Doradztwo 
związane z audytami, Usługi pozyskiwania, opracowywania 
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Usłu-
gi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności 
gospodarczej, handlowej i usługowej, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi i zbiorami danych w systemach kompute-
rowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz da-
nych, 41 Szkolenia, Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, 
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych, Edukacja dorosłych, Edukacja, Infor-
macja o edukacji, Organizowanie i/lub prowadzenie kongre-
sów, Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie 
i/lub prowadzenie konferencji, Organizowanie i/lub prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie i/lub prowadzenie sym-
pozjów, Organizowanie i/lub prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja 
filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyj-
nych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
Przygotowanie tekstów do publikacji, Przygotowywanie pro-
gramów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publikacja czaso-
pism internetowych, Publikacja i edycja materiałów drukowa-
nych, Publikacja literatury instruktażowej, Publikowanie, Cer-
tyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych, Edukacja on-
-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udostępnianie 
materiałów edukacyjnych za pomocą Internetu, Informacja 
o edukacji udostępniana on-line, 42 Doradztwo techniczne 
w zakresie projektowania magazynów, Doradztwo związane 
z badaniami i rozwojem w dziedzinie logistyki, transportu 
i magazynowania, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, 
Prowadzenie badań inżynierskich, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo 
techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w za-
kresie projektów architektonicznych i budowlanych, Profe-
sjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi 
doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, 
Usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, 
Usługi profesjonalne związane z projektami architektonicz-
nymi, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków komercyjnych, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, Usłu-
gi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury.

(210) 530074 (220) 2021 06 10
(731) PAŁACOWA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PAŁACOWA PRZYSTAŃ w Tarnogórze

(531) 07.05.08, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowe-
go, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tym-
czasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Usługi 
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Biura zakwate-
rowania w hotelach, pensjonatach, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowa-
nie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Rezer-
wacja zakwaterowania, Udostępnianie informacji o tymcza-
sowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Usługi 
w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowania na urlop.

(210) 530075 (220) 2021 06 10
(731) HYGGE HUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hygge HUS

(531) 27.05.01, 29.01.15, 07.01.09, 07.01.25
(510), (511) 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przeno-
śne, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe.

(210) 530098 (220) 2021 06 10
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Form
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodaro-
wania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania 
rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami do-
tyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie 
planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji 
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu 
budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowy-
mi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie 
rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomo-
ściami, Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wy-
cena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi 
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wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów 
i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa 
mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieru-
chomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny ra-
chunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Do-
radztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieru-
chomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
wraz z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów 
pod budowę, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, 
użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, 
Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, 
architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli miesz-
kaniowych wraz z infrastrukturą, Prowadzenie badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownic-
twa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 530100 (220) 2021 06 10
(731) EMWADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) EMWADO
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie 
w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieru-
chomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 

mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, 
Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budow-
lanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowa-
nie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 530115 (220) 2021 06 11
(731) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BREWE Faktoring
(510), (511) 36 Ubezpieczanie ryzyka kredytowego - facto-
ring, Faktoring, Agencje faktoringowe, Ściąganie należności 
i faktoring, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu 
długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wie-
rzytelności, Obrót towarami giełdowymi i papierami warto-
ściowymi, Udostępnianie papierów wartościowych, Emisja 
przenoszalnych papierów handlowych, Gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, Udzielanie informacji do-
tyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych 
papierów wartościowych, Doradztwo w sprawach papierów 
wartościowych, Usługi w zakresie inwestycji w papiery war-
tościowe, Usługi w zakresie inwestowania w papiery warto-
ściowe na rzecz inwestorów indywidualnych.

(210) 530116 (220) 2021 06 11
(731) BREWE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Ubezpieczanie ryzyka kredytowego - facto-
ring, Faktoring, Agencje faktoringowe, Ściąganie należności 
i faktoring, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu 
długów, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wie-
rzytelności, Obrót towarami giełdowymi i papierami warto-
ściowymi, Udostępnianie papierów wartościowych, Emisja 
przenoszalnych papierów handlowych, Gwarantowanie 
emisji papierów wartościowych, Udzielanie informacji do-
tyczących gwarancji rozprowadzenia nowo emitowanych 
papierów wartościowych, Doradztwo w sprawach papierów 
wartościowych, Usługi w zakresie inwestycji w papiery war-
tościowe, Usługi w zakresie inwestowania w papiery warto-
ściowe na rzecz inwestorów indywidualnych.

(210) 530136 (220) 2021 06 11
(731) DIGITAL DIRECT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Media do pobierania, Urządzenia do transmisji 
strumieniowej treści medialnych w lokalnych sieciach bez-
przewodowych, Edukacyjne oprogramowanie komputero-
we, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interak-
tywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy-
mianę informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie do celów rozrywkowych, 
Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, 
Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowa-
nie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do edytowania, 
Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramo-
wanie do publikowania, Oprogramowanie do transmisji 
strumieniowej mediów, Oprogramowanie do wyświetlania 
wideo, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogra-
mowanie edukacyjne, Oprogramowanie i aplikacje do urzą-
dzeń przenośnych, Aplikacje do pobrania, Aplikacje biurowe 
i biznesowe, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje 
komputerowe do pobrania, Edukacyjne aplikacje kompute-
rowe, Edukacyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne aplikacje 
na tablety, Mobilne aplikacje, Urządzenia do wyświetlania, 
odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania fil-
mów i video, Oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, 35 Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, 38 Mo-
bilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji 
medialnych treści rozrywkowych, 41 Produkcja nagrań audio 
i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Edukacja, Edukacja dorosłych, 44 Usługi mobilnej opieki sto-
matologicznej.

(210) 530151 (220) 2021 06 11
(731) ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA, 

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁKA wina

(531) 11.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wino, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurto-
wa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie 
wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoholowych, 
soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, 
w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnia-
nych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek 
z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, 
kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, otwieraczy 
do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek 
pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojem-
ników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, 
koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wy-

robów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, 
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pier-
ścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na ser-
wetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, 
Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych 
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, 
przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów 
mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dże-
mów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, prze-
kąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, 
przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzyw-
nych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, 
produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, 
kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczy-
wa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produk-
tów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków 
kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie 
kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, ke-
czupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśni-
ków, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomi-
dorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, 
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, 
przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, 
Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów alkoho-
lowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineral-
nych, Eksport, import, promocja i reklama skrzynek drewnia-
nych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów butelek 
z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, 
kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, otwieraczy 
do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek 
pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojem-
ników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, 
koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wy-
robów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, 
przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pier-
ścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na ser-
wetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, 
Eksport, import, promocja i reklama żywności i artykułów 
spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, 
ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, 
przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, 
mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek 
owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, wa-
rzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, 
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, 
jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecz-
nych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produk-
tów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, pro-
duktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, 
herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady 
i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, 
makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, 
sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, 
miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoni-
ków, owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców 
świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji.

(210) 530152 (220) 2021 06 11
(731) BRAVAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FLING
(510), (511) 6 Kabiny kąpielowe metalowe, Zlewy metalowe, 
Budowlane materiały metalowe, Drobne wyroby żelazne, Po-
jedyncze drobne wyroby metalowe, Rury i rurki metalowe, 
Drzwi i okna metalowe, Metale nieszlachetne i ich stopy, Prze-
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nośne metalowe konstrukcje budowlane, Przewody nieelek-
tryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, Kasy 
pancerne, Elementy metalowe w postaci rozgałęźników ruro-
wych, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane 
z metali nieszlachetnych i ich stopów, Nakrętki, Sworznie i za-
mknięcia, z metalu, Metalowe drobne wyroby, Metalowe ką-
towniki stalowe, Metalowe profile odwadniające, Rudy (krusz-
ce), 11 Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania 
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, 
zaopatrzenia w wodę, Instalacje sanitarne, Kabiny kąpielowe, 
Wanny kąpielowe, Wanny łazienkowe, Wanny do nasiadówek, 
Wanny z hydromasażem, Wanny z wirowym ruchem wody, 
Jacuzzi, Osprzęt i wyposażenie do wanien, Kabiny natryskowe, 
Kabiny prysznicowe, Natryski, Prysznice, Brodziki, Kabiny hy-
dromasażowe, Kabiny przenośne do łaźni tureckich, Wanno-
-kabiny, Urządzenia do kąpieli, Sauny, Umywalki, Podpory 
umywalek, Postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitar-
nych, Sedesy, Miski klozetowe, Pisuary, Bidety, Ustępy przeno-
śne, Deski sedesowe, Miski ustępowe, Urządzenia kompakto-
we złożone z miski ustępowej i płuczki, Płuczki ustępowe, 
Zbiorniki do płuczek ustępowych, Przyciski do zaworów spłu-
kujących, Zawory spłukujące, Zlewozmywaki, Zlewy, Zlewy 
kompozytowe, Elektryczne młynki na odpadki jako części zle-
wów, Krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, 
prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, Panele pryszni-
cowe, Armatura sanitarna, Wyroby sanitarne, Kuchenne okapy 
wyciągowe, Wyciągi kuchenne, Suszarki do włosów, Suszarki 
do rąk, Suszarki do żywności, Suszarki do ubrań, Fontanny, Wo-
dotryski ozdobne, Części i akcesoria do urządzeń i instalacji 
sanitarnych, Rurki, Odpływy, Zaworki, Wężyki instalacje i apa-
ratura sanitarna, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca 
do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, Aparatura 
i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, Ogrzewacze 
wody, Lodówki, Zamrażarki, Szafy chłodnicze, Wentylatory, Kli-
matyzatory, Grzejniki, Termofory, Piece, Grzałki, Suszarki, Bojle-
ry, Czajniki elektryczne, Ekspresy do kawy, Frytkownice, Grille, 
Barbecue grille, Kuchenki, Rożen, Mikrofalówki, Gofrownice, 
Opiekacze do chleba, Tostery, Szybkowary, Elektryczne i paro-
we, Urządzenia do gotowania, Kociołki i naczynia do gotowa-
nia pod ciśnieniem, Elektryczny sprzęt kuchenny, Sprzęt 
oświetleniowy, Lampy, Abażury, Żyrandole, Kinkiety, Żarówki, 
Lampiony, Latarki, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, Asfalt, 
Smoła i bitumy, Budynki przenośne niemetalowe, Pomniki nie-
metalowe, Kabiny kąpielowe, Ceramiczne elementy budowla-
ne, Mozaiki, Kafelki, Kafle, Płytki ceramiczne, Terakota, Gres, 
Kamień naturalny, Kamień sztuczny, Konglomeraty kamienia, 
Marmur, Granit, Piaskowiec oraz wyroby z tych materiałów, 
Płyty kamienne, Tablice kamienne, Parapety niemetalowe, 
Płytki, Schody niemetalowe, Balustrady, Kostka kamienna, Tłu-
czeń, Obudowy kominków, Szkło budowlane, Drewno bu-
dowlane, Drewno użytkowe, Drzwi i okna niemetalowe, Cegły, 
Dachówki, Kostka brukowa, Płyty budowlane niemetalowe, 
Rury niemetalowe, Beton, Cementy, Masy wyrównujące, Masy 
wyrównujące na bazie cementu, Zaprawy budowlane, Zapra-
wy do klejenia, Suche tynki, Gipsy do celów budowlanych, 
Wypełniacze szczelin i masy szpachlowe, Tynki, Tynki gipsowe, 
Tynki o dobrej przyczepności, Tynki strukturowe, Tynki izola-
cyjne, Tynki drapane, Elementy budowlane do produkcji da-
chów i ścian, W tym płyty z gipsokartonu, Z gipsu włókniste-
go, Z włókien mineralnych, Płyty wielowarstwowe, Płyty 
ogniochronne, Płyty na ścianki działowe, Płyty i korpusy deko-
racyjne, 20 Meble, Meble łazienkowe, Materace, Lustra, Ramki 
obrazów, Blaty kuchenne oraz łazienkowe, Akcesoria meblo-
we wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, ko-
ści słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, se-
piolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, Do-

zowniki do ręczników niemetalowe, Haki, Uchwyty i szyny 
do zasłon, Karnisze, Kosze niemetalowe, Wieszaki i haki nieme-
talowe do wieszania odzieży, Parawany, 21 Przybory kuchen-
ne i gospodarstwa domowego, Pojemniki do użytku domo-
wego, Grzebienie i gąbki, Sprzęt do czyszczenia, Wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 
Suszarki do bielizny, Stojaki do suszenia prania, Deski do praso-
wania, Deski pralnicze, Dozowniki mydła, Mydelniczki, Dozow-
niki papieru toaletowego, Ręczników papierowych, Uchwyty 
do gąbek, Pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chus-
teczki higieniczne i waciki, Wanienki dla niemowląt, Wanienki 
do prania, Balie, Wiadra, Kubły na śmieci, Szczotki do misek 
klozetowych, Przybory toaletowe, Zastawa stołowa, przybory 
kuchenne i pojemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Na-
czynia kuchenne ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodar-
stwa domowego], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do-
mowego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne, Głębokie naczynia 
kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki kuchenne, 
Ceramika do użytku kuchennego, Pojemniki emaliowane, 
Utensylia kuchenne, 35 Sprzedaż w sklepach, hurtowniach 
oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), 
sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: 
kabiny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane 
materiały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze 
drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna 
metalowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne meta-
lowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i prze-
wody drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, towa-
ry z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), urządzenia 
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, 
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia 
w wodę, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, wanny łazien-
kowe, wanny do nasiadówek, wanny z hydromasażem, wanny 
z wirowym ruchem wody, jacuzzi, osprzęt i wyposażenie 
do wanien, Sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za pośred-
nictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wy-
syłkowa i katalogowa następujących towarów: kabiny natry-
skowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, brodziki, kabi-
ny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni tureckich, 
wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umywalki, pod-
pory umywalek, postumenty i półpostumenty, sedesy, miski 
klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, deski sedesowe, 
miski ustępowe, urządzenia kompaktowe złożone z miski ustę-
powej i płuczki, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustę-
powych, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukują-
ce, zlewozmywaki, zlewy, młynki na odpadki, krany i baterie: 
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wa-
nien, bidetowe, kuchenne, panele prysznicowe, armatura sani-
tarna, wyroby sanitarne, okapy, wyciągi, suszarki, fontanny, 
wodotryski ozdobne, części i akcesoria do urządzeń i instalacji 
sanitarnych, rurki, odpływy, zaworki, wężyki, Sprzedaż w skle-
pach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy 
internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa nastę-
pujących towarów: instalacje i aparatura sanitarna, armatura 
regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wod-
nych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmiękczania 
i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, zamrażarki, 
szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, termo-
fory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elektryczne, eks-
presy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille, kuchenki, 
rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery, 
szybkowary, elektryczne i parowe, urządzenia do gotowania, 
kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny 
sprzęt kuchenny, sprzęt oświetleniowy, lampy, abażury, żyran-
dole, kinkiety, żarówki, lampiony, latarki, Sprzedaż w sklepach, 
hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu (sklepy inter-
netowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalogowa następują-
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cych towarów: materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy bu-
dowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, 
gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty ka-
mienia, marmur, granit, piaskowiec oraz wyroby z tych mate-
riałów, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, płytki, 
schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, kostka 
kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, zlewy kom-
pozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, drewno 
użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, dachówki, kostka 
brukowa, płyty budowlane niemetalowe, rury niemetalowe, 
beton, cementy, masy wyrównujące, masy wyrównujące 
na bazie cementu, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, 
suche tynki, gipsy do celów budowlanych, wypełniacze szcze-
lin i masy szpachlowe, tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej 
przyczepności, tynki strukturowe, tynki izolacyjne, tynki dra-
pane, elementy budowlane do produkcji dachów i ścian, 
w tym płyty z gipsokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien 
mineralnych, płyty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, 
płyty na ścianki działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, Sprze-
daż w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Interne-
tu (sklepy internetowe on-line), sprzedaż wysyłkowa i katalo-
gowa następujących towarów: meble, meble łazienkowe, 
materace, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzci-
ny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursz-
tynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub 
z tworzyw sztucznych, dozowniki do ręczników niemetalowe, 
haki, uchwyty i szyny do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, 
wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, parawany, 
przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojem-
niki, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, suszarki 
do bielizny, stojaki do suszenia prania, deski do prasowania, 
deski pralnicze, dozowniki mydła, mydelniczki, dozowniki pa-
pieru toaletowego, ręczników papierowych, uchwyty do gą-
bek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki hi-
gieniczne i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do pra-
nia, balie, wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek klozeto-
wych, przybory toaletowe, zastawa stołowa, przybory ku-
chenne i pojemniki, przybory kuchenne nieelektryczne, na-
czynia kuchenne ceramiczne, naczynia [artykuły gospodar-
stwa domowego], wyroby ceramiczne dla gospodarstwa do-
mowego, garnki, garnki i rondle kuchenne, głębokie naczynia 
kuchenne, czajniczki do herbaty, formy i foremki kuchenne, 
ceramika do użytku kuchennego, pojemniki emaliowane, po-
jemniki do użytku domowego, utensylia kuchenne, Reklama 
i promocja towarów, Agencje eksportowo-importowe, Po-
średnictwo handlowe.

(210) 530154 (220) 2021 06 11
(731) ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA, 

Nowy Sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PÓŁKA WINA WĘGIER POLAK to bratanki

(531) 19.07.25, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Wino, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hur-
towa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Inter-
necie wina i napojów alkoholowych, napojów bezalkoho-
lowych, soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz 
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzy-
nek drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspo-
zytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemni-
ków drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków 
do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek 
do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników ter-
moizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników 
na lód, wiaderek do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów 
szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek 
do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospo-
darstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników 
do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek 
do serów, zastawy stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz deta-
liczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie żywności 
i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniar-
skich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, file-
tów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów 
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owo-
ców, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów wa-
rzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów 
smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów 
na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, na-
pojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, 
ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów pie-
karniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kuku-
rydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy 
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, 
musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, 
pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomido-
rowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, 
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, 
przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, 
Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów alko-
holowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mi-
neralnych, Eksport, import, promocja i reklama skrzynek 
drewnianych na wino, półek na wino, półek- ekspozytorów 
butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drew-
nianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina, 
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do kok-
tajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizola-
cyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wia-
derek do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, 
porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, 
świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa do-
mowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, 
stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, 
zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama żyw-
ności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędli-
niarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, fi-
letów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów 
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owo-
ców, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów wa-
rzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów 
smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów 
na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, na-
pojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, 
ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów pie-
karniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kuku-
rydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy 
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, 
musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, 
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pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomido-
rowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, 
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, 
przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, 
Usługi reklamy i promocji.

(210) 530161 (220) 2021 06 12
(731) FLEET CONSULTING POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) harmoniacyfr
(510), (511) 35 Działalność rachunkowo-księgowa.

(210) 530179 (220) 2021 06 11
(731) ŁUGIEWICZ KONRAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BRUNO

(531) 27.05.01, 03.04.04
(510), (511) 25 Szelki, Paski [odzież], 26 Zapięcia do szelek, 
Klamry do pasków.

(210) 530183 (220) 2021 06 11
(731) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Marki; TG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MX-5 CUP POLAND

(531) 25.07.03, 18.01.09, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samo-
chodów, 41 Organizowanie zawodów sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530186 (220) 2021 06 11
(731) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Marki; TG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MX-5 Cup Poland
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samo-
chodów, 41 Organizowanie zawodów sportowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530194 (220) 2021 06 14
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elek-
trycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki 
wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy 
kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, Usługi 
w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie 
zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii elektrycznej, 
Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności 
dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycz-
nej i cieplnej, Promocja działań na rzecz wdrażania syste-
mów w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, 
Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi 
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja dzia-
łań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, 
optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektyw-
ności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów 
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źró-
deł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promo-
wanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej 
w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei 
certyfikatów dla efektywności energetycznej organizowanie 
programów promocyjnych, konkursów, Działania promocyj-
ne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł 
odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych 
źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł 
z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źró-
deł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł z re-
gulacjami obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania po-
wiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii 
elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów, 
Usługi internetowego dostępu do aplikacji z informacjami 
zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych do-
stępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym 
smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także 
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi 
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego od-
czytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi 
doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycz-
nej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów 
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji 
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.

(210) 530196 (220) 2021 06 14
(731) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

przyrody amiplus.pl

(531) 02.09.15, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elek-
trycznej w tym liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki 
wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy 
kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, Usługi 
w zakresie oferowania zestawień statystycznych w zakresie 
zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii elektrycznej, 
Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności 
dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycz-
nej i cieplnej, Promocja działań na rzecz wdrażania syste-
mów w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, 
Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi 
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja dzia-
łań na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego, 
optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększania efektyw-
ności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem systemów 
certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źró-
deł energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promo-
wanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej 
w skojarzeniu oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei 
certyfikatów dla efektywności energetycznej organizowanie 
programów promocyjnych, konkursów, Działania promocyj-
ne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł 
odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych 
źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł 
z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źró-
deł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych źródeł z re-
gulacjami obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania po-
wiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii 
elektrycznej oraz planowania oszczędności i ustalania celów, 
Usługi internetowego dostępu do aplikacji z informacjami 
zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych do-
stępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym 
smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także 
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi 
oferowania wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego od-
czytywania pomiarów zużycia energii elektrycznej, usługi 
doradztwa w zakresie planowania zużycia energii elektrycz-
nej, usługi projektowania oprogramowania oraz systemów 
pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji 
między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.

(210) 530198 (220) 2021 06 14
(731) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda ZŁOTA TERAPIA
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 530200 (220) 2021 06 11
(731) KOZIARSKI DOMINIK LITTLE BIT ACADEMY, 

Wojkowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LBA LITTLE BIT ACADEMY

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Nauczanie, Usługi edukacyjne rozrywkowe 
i sportowe, Tłumaczenia językowe, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Publikowanie książek, 
Publikowanie książek on-line, elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publika-
cji elektronicznych, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 
Internetu, Publikowanie, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Nauczanie indywidualne, Przedszkola, Usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], Nauczanie i szkolenia, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Usługi edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi szkół [edukacja], Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie zawodów sportowych, Kształ-
cenie i szkolenia w zakresie muzyki i rozrywki, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zajęcia sportowe 
i kulturalne, Warsztaty w celach kulturalnych, Organizowanie 
konkursów w celach kulturalnych, Rozrywka.

(210) 530206 (220) 2021 06 11
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFiTOOL

(531) 26.05.01, 26.05.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia i urządzenia warsztatowe o napę-
dzie elektrycznym lub hydraulicznym, Pompy, Kompresory, 
Dmuchawy, Roboty przemysłowe, Generatory elektryczno-
ści, Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Silni-
ki, Układy napędowe i części maszyn, Urządzenia sterujące 
procesami (mechaniczne), 8 Narzędzia i urządzenia warsz-
tatowe sterowane ręcznie, Ręcznie sterowane narzędzia 
i przyrządy do obróbki materiałów, naprawy i konserwacji, 
Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki ma-
teriałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 9 Przyrzą-
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dy pomiarowe i kontrolne, Urządzenia zabezpieczające, 
ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, wykrywa-
jące, monitorujące i kontrolujące, Odzież ochronna chronią-
ca przed urazami, Odzież ochronna chroniąca przed wy-
padkami lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca 
przed wypadkami lub urazami], Ochronna odzież termiczna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież ochron-
na o dużej widoczności, 11 Palniki, bojlery i podgrzewacze, 
Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie pojaz-
dów (urządzenia do -), Oświetlenie i reflektory do pojazdów, 
Lampki oświetlenia wewnętrznego, do czytania, do pojaz-
dów, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Insta-
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i uzdatniania powietrza, Urządzenia do oczyszczania gazów 
spalinowych, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji insta-
lacji wodnych i gazowych, 17 Rury izolowane (niemetalowe), 
Węże hydrauliczne z gumy, Węże hydrauliczne z tworzyw 
sztucznych, Gumowe rury i przewody rurowe, Niemetalowe 
złącza rurowe, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpiecza-
jące, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym 
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie nie-
metalowe, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Rury giętkie, rur-
ki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, 
nie z metalu, Taśmy, paski i błony klejące, Plomby uszczelki 
i wypełnienia, Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie-
czające, Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucz-
nych, Żywice w formie wytłaczanej, Okładziny do sprzęgła 
i hamulców, Membrany i półprzetworzone syntetyczne 
materiały filtrujące, Materiały do odnowy i naprawy opon, 
Artykuły amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki 
drgań, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 530207 (220) 2021 06 14
(731) KOMADA ALEKSANDRA, Zabrze;  

KUBICA DIANA, Zabrze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDWARD’s LEAGUE

(531) 03.01.14, 03.01.16, 24.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Eduka-
cyjne aplikacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, 
do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Nagra-
nia audio i wideo, Oprogramowanie dla nauczycieli, Opro-
gramowanie dla studentów, 41 Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących 
edukacji, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Nauczanie języków 
obcych, Nauczanie, Kursy językowe, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Opracowywanie podręczników 
edukacyjnych, Organizacja egzaminów w celu oceny stop-
nia dokonań, Organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
leniowych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych 
i wideo, Publikacja książek i czasopism elektronicznych on-

line (nie do pobrania), Publikowanie książek edukacyjnych, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, 
Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi 
nauczania języka angielskiego, Tłumaczenia językowe, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych, Przyznawanie świadectw 
edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych doty-
czących edukacji, Usługi nauczania w zakresie metod peda-
gogicznych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530208 (220) 2021 06 11
(731) WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-

KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSK PZL - KALISZ

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 7 Silniki samolotowe, koła zębate (zespoły) ma-
szynowe, pompy (części maszyn i silników).

(210) 530211 (220) 2021 06 14
(731) DOBROWOLSKA KATARZYNA DOBRO JEWELLERY, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRO JEWELLERY

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Drut meta-
lowy [metale szlachetne], Imitacja złota, Imitacje kamieni 
szlachetnych, Imitacje pereł, Jadeity, Kaboszony do wyro-
bu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Kamienie szlachetne 
i półszlachetne, Kamienie szlachetne nieobrobione i pół-
obrobione oraz ich imitacje, Koraliki do wyrobu biżuterii, 
Markasyty, Metale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, 
nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naturalne kamie-
nie szlachetne, Nici [druciki] z metali szlachetnych, Nici 
z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), 
Opal, Perły, Platyna i jej stopy, Półfabrykaty z kamieni szla-
chetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Przetwo-
rzone lub półprzetworzone metale szlachetne, Półwyro-
by z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji 
biżuterii, Srebrne sztabki, Srebrne nici [biżuteria], Srebro 
i jego stopy, Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopy me-
tali szlachetnych, Stopy srebra w stanie surowym, Strasy 
do wytwarzania biżuterii, Syntetyczne kamienie szlachet-
ne, Sztabki metali szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztab-
ki złota, Sztaby srebra, Złote nici [biżuteria], Złoto, Złoto, 
nieprzetworzone lub kute, Pierścionki, zawieszki, broszki, 
breloczki, kolczyki, klipsy, łańcuszki ze srebra, złota, me-
tali szlachetnych, Ozdoby do odzieży wykonane z metali 
szlachetnych, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Etui 
do zegarków i zegarów, Kasetki na biżuterię, Małe szkatułki 
na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Stojaki na pierścion-
ki wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
nie z metalu, Szkatułki na biżuterię wykonane z metali 
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nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię wykonane z metali 
szlachetnych, Woreczki na biżuterię dopasowane, 35 Usługi 
reklamowe w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artyku-
łów jubilerskich, 40 Produkcja biżuterii na zamówienie, Od-
lewanie metali, Odlewanie metali szlachetnych, Odlewanie 
biżuterii, 42 Projektowanie biżuterii i wyrobów jubilerskich.

(210) 530228 (220) 2021 06 14
(731) SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT 

DEVELOPMENT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONCERT MUZYKI FILMOWEJ

(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane: afisze, plakaty, plaka-
ty reklamowe, biuletyny informacyjne. drukowane arkusze 
muzyczne, drukowane arkusze informacyjne. arkusze z nu-
tami w formie drukowanej, formularze [blankiety, druki], ga-
zety, publikacje drukowane, ulotki, ulotki drukowane, ulotki 
reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, Jednorazowe 
produkty papierowe: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne: etykiety 
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety przylep-
ne z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, 
kalendarze na biurko, koperty [artykuły piśmienne], nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki [note-
sy], Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych: torby papie-
rowe, torby papierowe do pakowania, papierowe torby 
na prezenty, 35 Dostarczanie informacji marketingowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Informacja 
marketingowa, Marketing dotyczący promocji, Marketing 
cyfrowy, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing interne-
towy, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych 
i telewizyjnych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, Projektowanie materiałów re-
klamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Przygoto-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie mate-
riałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, Publikacja 
treści reklamowych, Publikacja reklam, Przygotowywanie 
ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów 
reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Publikowanie materiałów reklamowych, Reklama, 
Reklama banerowa, Reklama i marketing, Reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Rekla-
ma w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklamy online, Reklamy 
prasowe (Przygotowywanie - ), Reklamy radiowe i telewi-
zyjne, Umieszczanie reklam, Wykonywanie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie 

materiałów reklamowych w Internecie, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, 
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] 
koncertów, 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, Obsługa kon-
certów muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie kon-
certów muzycznych, Widowiska muzyczne na żywo, Wy-
konywanie programów muzycznych, Występy muzyczne 
na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Zapewnianie 
muzyki na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną występów 
muzycznych, Zarządzanie koncertami, Prezentacja nagrań 
wideo, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja 
muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwię-
kowych i muzycznych, Realizacja rozrywki na żywo, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, 
Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja i przepro-
wadzanie koncertów muzycznych, Organizacja występów 
rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie kon-
certów, Organizowanie koncertów, Organizowanie koncer-
tów muzycznych, Organizowanie widowisk muzycznych, 
Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie 
występów muzycznych na żywo, Prezentacja imprez roz-
rywkowych na żywo, Prezentacja koncertów muzycznych, 
Prezentacja koncertów, Prezentacja przedstawień na żywo, 
Prezentacja przedstawień muzycznych, Produkcja kon-
certów muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych 
obejmujących występy instrumentalistów, Produkcja po-
kazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, 
Produkcja widowisk na żywo, Przedstawienia muzyczne, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, Rozrywka w postaci koncertów, Rozrywka z udziałem 
muzyki, Rozrywka w postaci występów orkiestr, Rozrywka 
w postaci występów orkiestr symfonicznych, Usługi imprez 
muzycznych na żywo, Usługi rozrywkowe dostarczające 
rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywko-
we na żywo, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, 
Usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie wystę-
pów muzycznych na żywo, Widowiska muzyczne.

(210) 530281 (220) 2021 06 15
(731) DACHOWSKI TOMASZ EL-SCAN, Mogilno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL-SCAN

(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa elektrowni, Budowa elektrowni wia-
trowych, Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Mon-
taż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Naprawa linii 
wysokiego napięcia, Demontaż linii wysokiego napięcia, Bu-
dowa elektrowni fotowoltaicznych, Budowa linii kablowych 
i napowietrznych SN, 41 Usługi szkoleniowe i edukacyjne 
związane z BHP, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie techno-
logii energetycznej, Usługi projektowe i doradcze w zakresie 
energetyki.
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(210) 530289 (220) 2021 06 15
(731) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domito

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 11 Pompy cieplne, instalacje klimatyzacyjne 
i wentylacyjne, klimatyzatory, urządzenia do klimatyzacji 
i ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, insta-
lacje grzewcze, podgrzewacze powietrza i wody.

(210) 530290 (220) 2021 06 15
(731) MCD ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domito HVAC

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 11 Pompy cieplne, instalacje klimatyzacyjne 
i wentylacyjne, klimatyzatory, urządzenia do klimatyzacji 
i ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, insta-
lacje grzewcze, podgrzewacze powietrza i wody.

(210) 530313 (220) 2021 06 16
(731) NIEMIEC WOJCIECH WOJCIECH NIEMIEC - WN INVEST 

GROUP, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJA-SZTUKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 Usługi związane ze sprzedażą detaliczną 
i hurtową następujących produktów: obrazy, obrazy arty-
styczne, obrazy i zdjęcia, akwarele [skończone obrazy], ob-
razy [malarstwo], oprawione lub nie, gwoździe do wiesza-
nia obrazów, druki w formie obrazów, oprawki na zdjęcia 
lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, 
folie przylepne z tworzyw sztucznych do oprawiania obra-
zów, oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, repro-
dukcje obrazów, reprodukcje graficzne, reprodukcje gra-
ficzne, reprodukcje fotograficzne, drukowane reprodukcje 
obrazów, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje 
graficzne dzieł sztuki, niemetalowe szyny do zawieszania 
obrazów, oprawy do obrazów [ramy], ramy obrazów [listwy 
do -], metalowe ramy do obrazów, zawieszki do obrazów, 
niemetalowe, ramki na obrazy i fotografie, ramy do obra-
zów i zdjęć, listwy na ramy do obrazów, ramki do obrazków 
i zdjęć, papierowe ramy do obrazów i zdjęć, rzeźbione ramy 
do obrazów i zdjęć, ramy do obrazów z materiałów nieme-
talowych, listwy do ram obrazów i zdjęć, ramy do obrazów 
z metali szlachetnych, ramy skórzane do obrazów i zdjęć, 

listwy wykonane z drewna do ram do obrazów i zdjęć, ramy 
do obrazów i zdjęć [nie z metali szlachetnych], listwy wy-
konane z substytutów drewna do ram do obrazów i zdjęć, 
listwy wykonane z tworów sztucznych do ram do obrazów 
i zdjęć, szkło do użytku w oprawianiu dzieł sztuki, lustra [sre-
brzone szkło], lustra i lusterka stojące, lustra z elektrycznym 
oświetleniem, lustra o pełnej długości w ramie, stojące, wer-
tykalnie obrotowe [psyche], lustra [nieprzenośne], ozdobne 
lustra, lustra łazienkowe, lustra ścienne, lustra z nadrukiem, 
szkło srebrzone [lustra], albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, albumy kolekcjonerskie, akwarele [skończony obraz], 
albumy do zdjęć, albumy fotograficzne, albumy do wkleja-
nia [albumy fotograficzne], albumy do wklejania, almanachy 
[roczniki], arkusze informacyjne, artystyczne i rzemieślnicze 
zestawy do malowania, atlasy, atrament, atrament kaligra-
ficzny, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], blejtramy dla 
artystów, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo-
dele architektoniczne, litograficzne dzieła sztuki, ramki pas-
se-partout do zdjęć.

(210) 530409 (220) 2021 06 17
(731) UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HANZA PAŁAC Wellness & SPA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.01.05, 05.01.01, 05.01.08, 01.15.11
(510), (511) 41 Organizowanie i obsługa przyjęć okoliczno-
ściowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów, wy-
staw, Organizowanie i obsługa koncertów, Organizowanie 
i obsługa dancingów, dyskotek, Usługi turystyczne związane 
z organizacją wypoczynku, Prowadzenie parków rozrywki, 
Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Pływalnie 
[baseny], Prowadzenie, udostępnianie, wynajmowanie ba-
senów kąpielowych, Usługi świadczone przez baseny i kom-
pleksy ze zjeżdżalniami wodnymi, Organizowanie wycieczek 
w celach rozrywkowych, 43 Usługi hotelarskie, Usługi w za-
kresie prowadzenia restauracji, kawiarni i innych placówek 
gastronomicznych, Wytwarzanie i podawanie gotowych 
posiłków i dań, napojów, wyrobów cukierniczych, Przygoto-
wywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców 
zewnętrznych tzw. Katering, Usługi rozrywkowe świadczo-
ne przez hotele, Rezerwacje hotelowe i biletowe, Obsługa 
turystów i podróżnych, Informacja hotelowa, Rezerwacja 
pokojów hotelowych dla podróżnych, Opieka nad dziećmi, 
44 Usługi salonu piękności, fryzjerskie, masażu, fizjoterapii, 
Usługi SPA, Prowadzenie gabinetów kosmetycznych, me-
dycznych, Usługi spa medycznych, Usługi saun.

(210) 530431 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
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(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763

(531) 29.01.14, 07.01.08, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.

(210) 530432 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 DWÓR ARTUSA PIERNIKI 

TORUŃSKIE

(531) 07.01.08, 07.01.24, 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.

(210) 530433 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 07.01.08, 07.01.24, 26.01.14, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.

(210) 530434 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA RODZYNKI, 

JABŁKO, CYNAMON

(531) 08.01.11, 25.01.15, 25.01.19, 25.05.02, 02.01.01, 02.01.15, 
02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka.

(210) 530435 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA RODZYNKI, 

JABŁKO, CYNAMON

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 05.07.13, 05.07.22, 05.07.02, 
05.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka.

(210) 530436 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BATON PIERNIKOWY 

Z NADZIENIEM OWOCOWYM W CZEKOLADZIE

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15, 
08.01.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 25.01.15

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Batoniki, Pierniki.

(210) 530437 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 SERCA PIERNIKOWE 
W CZEKOLADZIE Z CIASTA LEŻAKUJĄCEGO 
W WHISKY WHISKY Edycja limitowana

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.13, 
08.01.09, 25.01.15, 19.01.05, 29.01.13, 02.09.01

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki.

(210) 530438 (220) 2021 06 17
(731) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Valentino CHAŁWOWE 

CHRUPIĄCY WAFELEK W CZEKOLADZIE Z KREMEM 
O SMAKU CHAŁWOWYM CRUNCHY WAFER WITH 
HALVA CREAM COVERED IN DESSERT CHOCOLATE 
Valentino CHAŁWOWE Halva

(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 02.09.01, 25.01.15, 
09.01.10, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wafle nadziewane.

(210) 530443 (220) 2021 06 17
(731) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)

(540) BARWA ZIOŁOWA
(510), (511) 3 Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Kosmetyki, 
preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dło-
ni i stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higie-
ny intymnej, preparaty do pielęgnacji włosów, maski kosme-
tyczne, środki toaletowe.

(210) 530470 (220) 2021 06 17
(731) ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Slim Dieta

(531) 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi polegające na przygotowywaniu i serwo-
waniu posiłków i napojów, w tym usługi świadczone w ba-
rach i restauracjach, Usługi polegające na przygotowywa-
niu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu 
do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie cateringu 
żywności dietetycznej, Usługi polegające na przygotowy-
waniu i serwowaniu lub dostarczaniu do zamawiające-
go posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, 
Usługi polegające na udostępnianiu witryny interneto-
wej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania 
i przechowywania posiłków i napojów oraz na udostępnia-
niu baz danych zawierających przepisy i porady kulinarne, 
Usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi doradcze 
w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym 
jadłospisu dla sportowców, Usługi informacyjne, konsul-
tacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 
świadczone także za pośrednictwem Internetu, 44 Usługi 
dietetyków, w tym usługi dietetyków sportowych, Usługi 
w zakresie planowania i nadzorowania diety, w tym usłu-
gi przeznaczone dla sportowców, Usługi doradcze i kon-
sultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo 
indywidualne i grupowe, Usługi polegające na udzielaniu 
konsultacji, porad i informacji z dziedziny dietetyki, w tym 
konsultacji, porad i informacji dotyczących żywienia spor-
towców, Usługi polegające na prowadzeniu badań i do-
świadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi informacyjne 
w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostępnianiu 
witryny internetowej zawierającej informacje i porady doty-
czące odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowa-
nia i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym 
odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi, Usługi w zakresie 
leczenia otyłości, Usługi salonów piękności, Usługi salo-
nów i gabinetów kosmetycznych, Usługi kosmetyczne 
i kosmetologiczne, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, 
w tym zabiegi SPA, Usługi doradcze w dziedzinie pielęgna-
cji urody, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych i analizy kosmetycznej, 
Usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, w tym zabie-
gów na ciało, twarz i włosy z wykorzystaniem kosmetyków, 
Usługi w zakresie opalania skóry, Usługi w dziedzinie higie-
ny, Medyczne usługi diagnostyczne w dziedzinie dietetyki, 
Usługi w zakresie badań, analiz i konsultacji w dziedzinie 
dietetyki, w tym usługi świadczone on-line, Usługi związa-
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ne z przygotowaniem raportów dotyczących badań i analiz 
w dziedzinie dietetyki, Usługi informacyjne, konsultacyjne 
i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, świad-
czone także za pośrednictwem Internetu.

(210) 530502 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BCC
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi reklamowe, Promocja sprzeda-
ży, Badania i analizy rynkowe, Informacja handlowa, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Usługi w zakresie infor-
macji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospo-
darczej usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, Planowanie spotkań biznesowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Usługi online z zakresu nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia 
podmiotów gospodarczych, Organizowanie aukcji, Prowa-
dzenie aukcji, Organizowanie targów i wystaw, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Zapewnianie konsu-
mentom rekomendacji o towarach i usługach w celach han-
dlowych, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Do-
radztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Doradztwo dotyczące inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie długów, Restrukturyzacja długów, Windykacja 
należności i odzysk długu, Analizy finansowe, Analiza inwe-
stycyjna, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ekspertyzy dla 
celów fiskalnych, Kluby inwestycyjne, Udzielanie informacji 
finansowych inwestorom, Informacje finansowe dla inwe-
storów, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki fundu-
szy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele 
charytatywne, Usługi zbierania funduszy na cele charyta-
tywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, 
41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Usługi organizowania i prowa-
dzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi klubowe 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi 
klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, 45 Usługi 
prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem 
i rejestracją firm, Mediacje, Usługi prawne w zakresie me-
diacji, Usługi prawne pro bono, Usługi adwokatów, Usługi 
radców prawnych, Usługi asystentów prawnych, Doradz-
two prawne, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo 
prawne związane z prawami konsumenta, Badania prawne, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Sporządzanie eks-
pertyz prawnych.

(210) 530503 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS CENTRE BC Club 1991 Business Centre Club

(531) 27.05.01, 04.03.01, 05.13.08, 24.03.07, 24.03.13, 03.07.01, 
03.07.19, 29.01.14

(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi reklamowe, Promocja sprzeda-
ży, Badania i analizy rynkowe, Informacja handlowa, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Usługi w zakresie infor-
macji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospo-
darczej usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania 
kontaktów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, Planowanie spotkań biznesowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlo-
wych i biznesowych, Usługi online z zakresu nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia 
podmiotów gospodarczych, Organizowanie aukcji, Prowa-
dzenie aukcji, Organizowanie targów i wystaw, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Negocjo-
wanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów kupna i sprzedaży towarów, Zapewnianie konsu-
mentom rekomendacji o towarach i usługach w celach han-
dlowych, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Do-
radztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo 
ubezpieczeniowe, Doradztwo dotyczące inwestycji kapita-
łowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w zakresie długów, Restrukturyzacja długów, Windykacja 
należności i odzysk długu, Analizy finansowe, Analiza inwe-
stycyjna, Analizy finansowo-ekonomiczne, Ekspertyzy dla 
celów fiskalnych, Kluby inwestycyjne, Udzielanie informacji 
finansowych inwestorom, Informacje finansowe dla inwe-
storów, Organizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki fundu-
szy na cele charytatywne, Inwestowanie funduszy na cele 
charytatywne, Usługi zbierania funduszy na cele charyta-
tywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, 
41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie czasopism, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkolenia biznesowe, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Usługi organizowania i prowa-
dzenia konferencji, Prowadzenie konferencji biznesowych, 
Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi organizowa-
nia i prowadzenia kongresów i seminariów, Usługi klubowe 
w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Usługi 
klubów towarzyskich do celów rozrywkowych, 45 Usługi 
prawne, Usługi prawne związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, Usługi prawne związane z tworzeniem 
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i rejestracją firm, Mediacje, Usługi prawne w zakresie me-
diacji, Usługi prawne pro bono, Usługi adwokatów, Usługi 
radców prawnych, Usługi asystentów prawnych, Doradz-
two prawne, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Do-
radztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo 
prawne związane z prawami konsumenta, Badania prawne, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Sporządzanie eks-
pertyz prawnych.

(210) 530504 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkole-
nia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi organizo-
wania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi 
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usłu-
gi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.

(210) 530505 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkole-
nia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi organizo-
wania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi 
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usłu-

gi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.

(210) 530506 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THINK TANK GOSPODARCZY GABINET CIENI BCC

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 35 Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi marketingowe, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, 
Badania i analizy rynkowe, Informacja handlowa, Informacja 
o działalności gospodarczej, Usługi w zakresie informacji 
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, Usługi 
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej 
usługi organizowania spotkań w celu nawiązywania kontak-
tów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Planowanie spotkań biznesowych, Dostarcza-
nie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów 
biznesowych, Usługi w zakresie kojarzenia podmiotów go-
spodarczych, Organizowanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Negocjowanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, Zapewnianie konsumentom rekomen-
dacji o towarach i usługach w celach handlowych.

(210) 530507 (220) 2021 06 18
(731) BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze, Usługi publikowania, 
Publikowanie tekstów, Publikowanie książek, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Usługi edukacyjne, Kursy szkoleniowe, Szkole-
nia biznesowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane 
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z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi organizo-
wania i prowadzenia konferencji, Prowadzenie konferencji 
biznesowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Usługi 
organizowania i prowadzenia kongresów i seminariów, Usłu-
gi klubowe w celach rozrywkowych i edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów w celach rozrywkowych i edukacyjnych, 
Usługi klubów towarzyskich do celów rozrywkowych.

(210) 530534 (220) 2021 06 18
(731) JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKUJTO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.09
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży internetowej 
hurtowej i detalicznej: folii, pianki, tektury, taśm samoprzy-
lepnych, spinających, kartonów, worków, kopert, akcesorii 
i urządzeń do pakowania, materiałów do zabezpieczenia to-
warów.

(210) 530543 (220) 2021 06 21
(731) SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smasz burger

(531) 27.05.01, 04.05.21, 08.01.07
(510), (511) 35 Usługi świadczone przez franczyzodaw-
cę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw, 
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji 
w oparciu o umowę franczyzy, 43 Usługi w zakresie przygo-
towywania jedzenia i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Oferowanie żywno-
ści i napojów w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych, jako usługi prawne.

(210) 530550 (220) 2021 06 21
(731) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie.

(210) 530576 (220) 2021 06 22
(731) PRENATALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.03.01, 02.03.03, 02.03.23, 02.05.01, 02.05.06, 
02.05.23, 02.07.09, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12, 24.01.08

(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty toaletowe dla dzieci, 
Kosmetyki i preparaty toaletowe dla kobiet w ciąży i po po-
rodzie, 5 Produkty farmaceutyczne i preparaty medyczna dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Produkty farmaceutyczne i pre-
paraty medyczne dla niemowląt i dzieci, Środki sanitarne dla 
kobiet w ciąży i po porodzie, Środki sanitarne dla niemowląt 
i dzieci, Żywność dla niemowląt, Żywność dla dzieci, Suple-
menty diety dla kobiet i dzieci, 9 publikacje elektroniczne, 
10 Urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlę-
tami, 16 Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Publikacje dru-
kowane, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemni-
ki dla niemowląt i dzieci, Przybory kosmetyczne i do higieny 
dla niemowląt i dzieci, 29 Napoje na bazie mleka, Napoje 
na bazie mleka roślinnego.

(210) 530615 (220) 2021 06 22
(731) Rainberry, Inc., San Francisco, US
(540) (znak słowny)
(540) BITTORRENT
(510), (511) 35 Reklama, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne na rzecz osób trzecich świadczone za pośred-
nictwem sieci komunikacji mobilnej i internetowej, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, a mianowicie za-
pewnianie dostępu do mobilnych i stacjonarnych jednostek 
reklamowych na potrzeby kampanii reklamowych wideo, 
typu display i mobilnych.

(210) 530644 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) ManuPanteina
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki czyszczące oraz toaletowe, 5 Produkty far-
maceutyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania 
szkodników, Fungicydy, herbicydy, Produkty farmaceutycz-
ne i inne środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych.

(210) 530646 (220) 2021 06 22
(731) COSMIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) cosmiq

(531) 26.13.25, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Nielecz-
nicze preparaty do masażu, Esencje i olejki eteryczne, Olejki 
do masażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, Nielecznicze 
preparaty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycz-
nych, Środki toaletowe, Olejki naturalne do celów kosme-
tycznych, Perfumeryjne produkty, esencjonalne olejki, Chu-
steczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Preparaty 
higieniczne w postaci środków toaletowych, Olejki do ciała 
[kosmetyki], Olejki eteryczne do użytku osobistego, Wata 
do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku 
kosmetycznego], Nasączone chusteczki do użytku kosme-
tycznego, Gaziki do celów kosmetycznych, Naturalne olejki 
do celów oczyszczających, Oleje czyszczące, Papierowe ręcz-
niki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, Kosme-
tyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych, 
Maści do celów kosmetycznych, Roślinne olejki eteryczne, 
Olejki do celów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów 
medycznych, Kosmetyki, Wodorosty do zastosowań w ko-
smetologii, Olejki i płyny do masażu, Olejki destylowane 
do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, Kosmetyki w formie 
olejków, Olejki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Środki 
do higieny jamy ustnej, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Nielecznicze preparaty do masażu, Esencje i olejki ete-
ryczne, Olejki do masażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, 
Nielecznicze preparaty toaletowe, Olej kokosowy do celów 
kosmetycznych, Środki toaletowe, Olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosme-
tycznymi, Preparaty higieniczne w postaci środków toaleto-
wych, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne do użytku 
osobistego, Wata do celów kosmetycznych, Olejki do aroma-
terapii [do użytku kosmetycznego], Nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów kosmetycznych, 
Naturalne olejki do celów oczyszczających, Oleje czyszczące, 
Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki to-
aletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Alo-
esowe preparaty do celów kosmetycznych, Olejki do celów 
kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych, Roślinne 
olejki eteryczne, Olejki do celów kosmetycznych, Balsa-
my, inne niż do celów medycznych, Kosmetyki, Wodorosty 
do zastosowań w kosmetologii, Olejki i płyny do masażu, 
Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, 
Kosmetyki w formie olejków, Olejki nielecznicze, Kosmetyki 
naturalne, Środki do higieny jamy ustnej, Olejki eteryczne, 
Kosmetyki, które są produkowane z ekstraktów, olejków 
z konopi i wszystkich innych produktów konopnych (poza 
ekstraktami eterycznymi i olejkami eterycznymi), Terpeny 
[olejki eteryczne], Olejki naturalne do perfum, Kosmetyki 
zawierające kwas hialuronowy, Olejki eteryczne do użytku 
w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne do stosowania 
w aromaterapii, Olejki do odżywiania włosów, Kremy do ma-
sażu, nie do celów leczniczych, Kosmetyki dla dzieci, Kosme-
tyki o działaniu odprężającym na skórę, usta, głowę, stawy 
i mięśnie, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toa-
letowymi, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki eteryczne 
do użytku w gospodarstwie domowym, Naturalne olejki 
eteryczne, Kosmetyki organiczne, Preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, 

Bawełniane płatki kosmetyczne, Olejki do masażu, Olejki ete-
ryczne na kojenie nerwów, Aromaty spożywcze sporządzo-
ne z olejków eterycznych, Aromaty [olejki eteryczne], Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, Ekstrakty z kwiatów, Tłuszcze 
do celów kosmetycznych, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki 
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do pie-
lęgnacji ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Olejki 
eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Nawilża-
ne chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, 5 Pre-
paraty higieniczne do celów medycznych, Olejki lecznicze, 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Maści, 
kremy, olejku zawierające ekstrakty i wyciągi z konopi do ce-
lów medycznych, Preparaty i artykuły higieniczne.

(210) 530647 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANUISLAN
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, Środki czyszczące oraz toaletowe, 5 Produkty far-
maceutyczne, medyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne 
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla 
niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania 
szkodników, Fungicydy, herbicydy, Produkty farmaceutycz-
ne i inne środki do celów leczniczych lub weterynaryjnych, 
30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka 
i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukierni-
cze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek 
do pieczenia, sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przy-
prawy, Lód, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego 
przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również 
środki do polepszania walorów smakowych artykułów.

(210) 530650 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GardloX

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Prepa-
raty farmaceutyczne, antyseptyki, cukierki do celów leczni-
czych, biologiczne preparaty do celów medycznych, leki dla 
ludzi, pastylki do celów farmaceutycznych, dietetyczne sub-
stancje przystosowane do celów medycznych, witaminowe 
preparaty, lecznicze zioła, preparaty wspomagające leczenie, 
10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stoma-
tologiczne i weterynaryjne, Protezy kończyn, oczu i zębów, 
Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, Aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, 
30 Kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka 
i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukierni-
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cze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek 
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przy-
prawy, Lód, Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego 
przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również 
środki do polepszania walorów smakowych artykułów.

(210) 530667 (220) 2021 06 23
(731) ESYGNALISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 26.01.01
(510), (511) 35 Usługi doradcze i consultingowe w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakre-
sie organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalności gospodarczej, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Wywiad gospodarczy, Sortowanie danych 
w bazach komputerowych, Zarządzanie zbiorami informa-
tycznymi, Badania opinii publicznej, Analizy i badania rynku, 
Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 41 Organiza-
cja szkoleń, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Kursy 
szkoleniowe, Organizowanie szkoleń biznesowych, Zapew-
nianie szkoleń online, Prowadzenie wykładów, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie kursów szkoleniowych, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, 42 Zarządzanie projektami IT, Usługi wsparcia 
architektonicznego IT, Usługi consultingowe i outsourcingo-
we w zakresie informatyki, Tworzenie i udostępnianie baz 
danych, Tworzenie i utrzymywania stron internetowych dla 
osób trzecich, Administrowanie stronami komputerowymi 
sieciowymi, Tworzenie i utrzymywanie platformy interneto-
wej dotyczącej sygnalistów w przedsiębiorstwach, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, 45 Usługi doradz-
twa prawnego, Audyty zgodności z prawem.

(210) 530680 (220) 2005 04 29
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak słowny)
(540) THINK DIFFERENT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące 
komputerów, sprzętu komputerowego, sieci komputero-
wych, systemów komputerowych i oprogramowania kom-
puterowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 
seminariów, wystaw, szkoleń i konferencji, Usługi rozrywko-
we, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, zawodami, 
quizami i loteriami, Usługi w zakresie gier i gier hazardowych, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów, zawodów, gier, 
quizów i loterii: konkursy, zawody, gry, quizy i loterie w for-
mie elektronicznej udostępniane za pośrednictwem Interne-
tu lub online z komputerowej bazy danych lub sieci, Usługi 
w zakresie publikacji elektronicznych, Dystrybucja i udostęp-
nianie usług w zakresie oprogramowania komputerowego 
świadczone drogą online z komputerowej bazy danych lub 
sieci, w tym Internetu, Prezentacja oprogramowania kompu-
terowego, Udzielanie informacji dotyczących wszystkich wy-
żej wymienionych usług drogą online z komputerowej bazy 
danych lub sieci, w tym z Internetu.

(210) 530681 (220) 2004 05 01
(731) Apple Inc., Cupertino, US
(540) (znak słowny)
(540) THINK DIFFERENT
(510), (511) 16 Biuletyny, Instrukcje obsługi, Broszury, Ulotki, 
Foldery, prospekty, Plakaty, Papier, Materiały biurowe, Papier 
do pisania, Notesy, Kalkomanie, Naklejki, Pióra, długopisy, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Komunikacja za pośrednic-
twem platform elektronicznych, Usługi elektronicznej wy-
miany danych, Usługi telekomunikacyjne dotyczące usług 
tworzenia i obsługi plików oraz usług wymiany dokumentów 
i informacji, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem intra-
netu, ekstranetu, Internetu i innych środków elektronicznych, 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych.

(210) 530753 (220) 2021 06 25
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) CLABILLA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Produk-
ty lecznicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, 
środki opatrunkowe, Preparaty do plombowania zębów, 
Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Antybiotyki, 
środki do leczenia oparzeń, Środki przeciwbólowe, Pastyl-
ki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały do celów 
leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplementy 
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające lecze-
nie, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, 
Preparaty ziołowe do celów leczniczych.

(210) 530765 (220) 2021 06 25
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gladiator

(531) 26.02.01, 26.02.07, 29.01.08, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Adjuwanty, 
nieprzeznaczone do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrod-
nictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie.

(210) 530768 (220) 2021 06 25
(731) BD AESTHETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki zawierające kwas hia-



74 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2021

luronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kosmetyki za-
wierające keratynę, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki nie-
lecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki w formie olej-
ków, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kremy do masażu, 
nie do celów leczniczych, Maści do celów kosmetycznych, 
Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Balsamy, 
inne niż do celów medycznych, Preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze mlecz-
ka, Nielecznicze mleczka do skóry, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Nieleczni-
cze preparaty toaletowe.

(210) 530772 (220) 2021 06 25
(731) KURZELA KAROLINA MILK AND LOVE, Radom
(540) (znak słowny)
(540) milk and love
(510), (511) 5 Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dziecięce, 
pieluchy dziecięce, 20 Poduszki ciążowe, Poduszki do kar-
mienia niemowląt, Torby-nosidełka niemowlęce, Pościel 
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 
Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna poście-
lowa], Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, 24 Kocyki dziecięce, Narzuty do łó-
żeczek dziecięcych, Koce do łóżeczek dziecięcych, Ręczniki 
[tekstylne] dla małych dzieci, 25 Odzież do karmienia piersią, 
Odzież ciążowa, Bielizna ciążowa, Szorty ciążowe, Legginsy 
ciążowe, Sukienki ciążowe, Spodnie ciążowe, Topy ciążo-
we, Koszule ciążowe, Ciążowa bielizna nocna, Pasy ciążowe 
[odzież], Luźne sukienki ciążowe, Odzież niemowlęca, Body 
niemowlęce, Dolne części strojów niemowlęcych, Ubranka 
do wózka [kombinezony niemowlęce], Odzież dziecięca, 
Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka dla dzieci, 
Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Sukienki dla niemowląt 
i małych dzieci, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Jed-
noczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki 
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzie-
ci, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, 
Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokserki, Chustki 
na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Daszki [nakrycia głowy], 
Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Far-
tuchy [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Gorsety, Gorse-
ty [bielizna damska], Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kamizelki, 
Kaptury [odzież], Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, 
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Korki do butów pił-
karskich, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim 
rękawem, Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem 
i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki 
damskie, Majtki dziecięce [odzież], Maski na oczy do spania, 
Mufki [odzież], Nakrycia głowy, Narzutki na ramiona, Na-
uszniki [odzież], Odzież, Odzież gotowa, Odzież haftowana, 
Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież za-
wierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Opaski na głowę, Palta, Paski [odzież], 
Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, 
Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Pod-
koszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Pulowery, Rajstopy, 
Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym pal-
cem, Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stro-
je plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach 

do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Turbany, Wyroby pończosznicze.

(210) 530773 (220) 2021 06 25
(731) KURZELA KAROLINA MILK AND LOVE, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) milk & love

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dziecięce, 
Pieluchy dziecięce, 20 Poduszki ciążowe, Poduszki do kar-
mienia niemowląt, Torby-nosidełka niemowlęce, Pościel 
do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], 
Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna poście-
lowa], Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, 
inne niż pościel, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, 24 Kocyki dziecięce, Narzuty do łó-
żeczek dziecięcych, Koce do łóżeczek dziecięcych, Ręczniki 
[tekstylne] dla małych dzieci, 25 Odzież do karmienia pier-
sią, Odzież ciążowa, Bielizna ciążowa, Szorty ciążowe, Leg-
ginsy ciążowe, Sukienki ciążowe, Spodnie ciążowe, Topy 
ciążowe, Koszule ciążowe, Ciążowa bielizna nocna, Pasy cią-
żowe [odzież], Luźne sukienki ciążowe, Odzież niemowlęca, 
Body niemowlęce, Dolne części strojów niemowlęcych, 
Ubranka do wózka [kombinezony niemowlęce], Odzież 
dziecięca, Spodnie dziecięce, Koszulki dla dzieci, Wyprawki 
dziecięce [odzież], Odzież dla małych dzieci, Letnie ubranka 
dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Odzież wierzchnia 
dla dzieci, Odzież męska, damska i dziecięca, Sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, Skarpetki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemow-
ląt i małych dzieci, Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca 
pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], 
Bokserki, Chustki na głowę, Czapki [nakrycia głowy], Dasz-
ki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, 
Dzianina [odzież], Fartuchy [odzież], Gabardyna [odzież], 
Garnitury, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Halki [bieli-
zna], Halki, półhalki, Kamizelki, Kaptury [odzież], Kąpielówki, 
Kieszenie do odzieży, Kimona, Kombinezony, Kombinezony 
[odzież], Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rash-
guard do sportów wodnych, chroniące przed promienio-
waniem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie 
haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
[odzież], Maski na oczy do spania, Mufki [odzież], Nakry-
cia głowy, Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Odzież, 
Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież z diodami elek-
troluminescencyjnymi LED, Odzież zawierająca substancje 
odchudzające, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], 
Opaski na głowę, Palta, Paski [odzież], Pasy elastyczne wy-
szczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, Pikowane kurtki 
[odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Poncza, Pończochy, Pończo-
chy wchłaniające pot, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, Rę-
kawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sarongi, 
Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do nosze-
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nia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawa-
mi, nie z papieru, Turbany, Wyroby pończosznicze.

(210) 530776 (220) 2021 06 25
(731) STAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piastów
(540) (znak słowny)
(540) STAKKO
(510), (511) 3 Kosmetyki, Wyroby kosmetyczne, Waciki 
do celów kosmetyczne, Mydła i żele, Płyny pielęgnacyjne, 
Kremy kosmetyczne, Olejki eteryczne, Środki do mycia zę-
bów, Pasta do zębów, Żele do wybielania zębów, Kosmetyki 
nielecznicze, Pianki, Eyelinery, Toniki, Kosmetyki upiększają-
ce, Korektory, Kosmetyki kolorowe, Olejki mineralne, Kremy 
tonizujące, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki 
do włosów, Żele nawilżające, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki 
do brwi, Koncentraty nawilżające, Preparaty samoopalające, 
Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki 
do cery zmarszczkowej, Maseczki do skóry, Żele po opala-
niu, Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Kosmetyki koloryzu-
jące do skóry, Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki w formie 
olejków, Kosmetyki w postaci kremów, olejki do opalania, 
Pudry w kamieniu, Kosmetyki do użytku osobistego, Kre-
my na noc, Kosmetyki w formie mleczka, Kosmetyki do ust, 
Błyszczyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty 
kosmetyczne, Mleczka do opalania, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, Peelingi do twarzy, Kosmetyki w postaci płynów, 
Preparaty do samoopalania, Środki do oczyszczania skóry 
twarzy, Produkty przeciwsłoneczne do ust, Środki nawil-
żające do twarzy, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, 
Nawilżające balsamy do ciała, Paski do wybielania zębów 
nasączone preparatami do wybielania zębów, Środki na-
wilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, 
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Wymienne 
wkłady pudru do puderniczek, 5 Suplementy diety do ce-
lów leczniczych, Leki, Środki farmaceutyczne, Wyroby che-
miczne do celów farmaceutycznych, Dietetyczne środki 
spożywcze do celów medycznych, Patyczki do czyszczenia 
uszu do celów medycznych, Homogenizowana żywność 
przystosowana do celów medycznych, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Suplementy żywnościowe, Białkowe 
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mi-
neralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Su-
plementy z wapniem, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety 
zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające enzy-
my, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy diety 
zawierające propolis, Suplementy diety dla ludzi, Suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Nutraceutyki do stoso-
wania jako suplementy diety, Suplementy diety z białkiem 
sojowym, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy die-
ty do użytku medycznego, Suplementy ziołowe w płynie, 
Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suplementy od-
żywcze składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy 
diety dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów 
w proszku, Suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane 
do celów medycznych, Suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy odżyw-
cze składające się głównie z żelaza, Suplementy diety skła-
dające się głównie z wapnia, Suplementy diety składające 
się z aminokwasów, Suplementy diety zawierające białko, 

10 Wyroby medyczne, Urządzenia medyczne, Urządzenia 
i instrumenty medyczne, Inhalatory medyczne, Termometry 
lekarskie, Ciśnieniomierze do użytku medycznego.

(210) 530790 (220) 2021 06 24
(731) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki E=mc²

(531) 29.01.15, 27.05.01, 18.01.14
(510), (511) 16 Materiały do nauczania w formie drukowa-
nej i elektronicznej, podręczniki, książki, skrypty, materiały 
szkoleniowe, ulotki, ogłoszenia, zaproszenia, afisze, billboar-
dy, 38 Transmisja wykładów z dziedziny fizyki za pośrednic-
twem Internetu, usługi w zakresie wideokonferencji, trans-
misja wideo na żądanie debat, dyskusji, prelekcji i warszta-
tów naukowych, 41 Różne formy nauczania z zakresu fizyki, 
organizowanie o tej tematyce kursów, seminariów, warszta-
tów specjalistycznych, kół zainteresowań, Świadczenie in-
formacji o edukacji, Publikowanie książek i innych tekstów 
naukowo-dydaktycznych, Produkcja multimedialna w za-
kresie nagrań wykładów, filmów nie do pobrania i innych 
rodzajów elektronicznych informacji tekstowych i obrazo-
wych z dziedziny fizyki.

(210) 530831 (220) 2021 06 25
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) envifill
(510), (511) 1 Skrobia termoplastyczna, Kompozycje poli-
merowe do celów przemysłowych zawierające skrobię ter-
moplastyczną, Produkty przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa zawierające 
skrobię termoplastyczną.

(210) 530847 (220) 2021 06 25
(731) DĘBSKI ŁUKASZ PIESKOMATY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pieskomaty
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa automatów 
vendingowych (instalacji do sprzedaży automatycznej) prze-
znaczonych do sprzedaży asortymentu dla psów, kotów i in-
nych zwierząt: karmy, smaczki, przysmaki, akcesoria, zabaw-
ki, ubranka, smycze, kagańce, woreczki na odchody, Usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji automatów vendingowych 
do sprzedaży asortymentu dla psów, kotów i innych zwie-
rząt: karmy, smaczki, przysmaki, akcesoria, zabawki, ubranka, 
smycze, kagańce, woreczki na odchody, Usługi sprzedaży, 
reklamy i promocji: asortymentu dla psów, kotów i innych 
zwierząt: karmy, smaczki, przysmaki, akcesoria, zabawki, 
ubranka, smycze, kagańce, woreczki na odchody.

(210) 530874 (220) 2021 06 29
(731) EFEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRA SMAKÓW

(531) 26.04.18, 26.11.10, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi restauracyjne, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Przygoto-
wanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 
Usługi kateringowe.

(210) 530895 (220) 2021 06 29
(731) TRYKACZ WOJCIECH ZAKŁAD WYROBÓW 

BETONOWYCH, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYKACZ

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu 
i z kamienia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty 
konstrukcyjne, Płyty pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty 
fundamentowe, Podwaliny, Stopy, Słupy, Belki, Stropy, Ściany, 
Ściany oporowe, Komory, Zbiorniki, Zbiorniki oczyszczalni, 
Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Przepusty, Wyloty dre-
nów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, Pierścienie 
odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootworowe, 
Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężni-
ki, Obrzeża, Kostki, Stopnie schodowe, Ogrodzenia, Blocz-
ki, Pustaki, Kształtki, Grobowce monolityczne, Grobowce 
prefabrykowane, Nisze grobowe, Ściany nagrobne niszowe 
(kolumbaria), Krypty grobowe, Nagrobki, Tabliczki nagrobne, 
Ławki, Donice, Gazony, Skrzynie, Czerpnie, Statuetki, Pomniki, 
Postumenty, Wyroby budowlane z kamienia, kwarcytu, spie-
ku i konglomeratu kwarcowego, Parapety, Cokoliki, Tralki, Po-
liczki, Stopnice, Podstopnice, Schody, Płytki, Blaty, Pasy mię-
dzyszafkowe, Nogi, Stoliki, Stelaże, Rozety, Zlewy, Ociekacze, 
Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obudowy 
wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi budowlane, Usłu-
gi budowlane dotyczące grobowców i ścian nagrobnych ni-
szowych.

(210) 530897 (220) 2021 06 29
(731) TRYKACZ WOJCIECH ZAKŁAD WYROBÓW 

BETONOWYCH, Lubartów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T

(531) 27.05.21, 27.05.17, 26.04.05, 27.01.25
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu 
i z kamienia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty 
konstrukcyjne, Płyty pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty 
fundamentowe, Podwaliny, Stopy, Słupy, Belki, Stropy, Ściany, 
Ściany oporowe, Komory, Zbiorniki, Zbiorniki oczyszczalni, 
Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Przepusty, Wyloty dre-
nów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze, Pierścienie 
odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootworowe, 
Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężni-
ki, Obrzeża, Kostki, Stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, 
Pustaki, Kształtki, Grobowce monolityczne, Grobowce prefa-
brykowane, Nisze grobowe, Prefabrykaty ścian nagrobnych 
niszowych (kolumbaria), Krypty grobowe, Nagrobki, Tabliczki 
nagrobne, Ławki, Donice, Gazony, Skrzynie, Czerpnie, Statu-
etki, Pomniki, Postumenty, Wyroby budowlane z kamienia, 
kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowego, Parapety, 
Cokoliki, Tralki, Policzki, Stopnice, Podstopnice, Schody, Płytki, 
Blaty, Pasy międzyszafkowe, Nogi, Stoliki, Stelaże, Rozety, Zle-
wy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozai-
ki, Obudowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi bu-
dowlane, Usługi budowlane dotyczące grobowców i ścian 
nagrobnych niszowych.

(210) 531043 (220) 2021 07 02
(731) Sheraton International IP, LLC, Stamford, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) & More BY SHERATON

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 43 Usługi restauracji, kateringowe, barów i ba-
rów koktajlowych, Usługi w zakresie sprzedaży żywności 
i napojów na wynos, mianowicie restauracje samoobsługo-
we, restauracje na wynos i bary przekąskowe, Usługi kafeterii.

(210) 531077 (220) 2021 07 02
(731) WILEMAJTYS CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zero Emission Meeting

(531) 29.01.12, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Informacja o rekreacji, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowa-
dzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organi-
zowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych.

(210) 531098 (220) 2021 07 05
(731) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 531099 (220) 2021 07 05
(731) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigge MAX D

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 531100 (220) 2021 07 05
(731) DQFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigge MAX D+K2

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 531130 (220) 2021 07 02
(731) ASISTWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje pośrednictwa pracy, Usługi agencji 
pośrednictwa pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy w za-
kresie pracy tymczasowej, Usługi agencji pośrednictwa pra-
cy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji w zakresie rekru-
tacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu 
tymczasowego, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, 
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Doradztwo zawo-
dowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Usługi informacyj-
ne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi 
konsultingowe związane z personelem, Usługi związane 
z personelem, Usługi reklamowe związane z rekrutacją per-
sonelu, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, 
Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania za-
trudnienia dla personelu.

(210) 531167 (220) 2021 07 05
(731) AUTO-HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) AUTO HAK

(531) 26.01.02, 14.03.11, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 Haki metalowe, Drobne wyroby metalowe, 
Wyroby ze stali, Zawiesia [uchwyty] do przenoszenia ładun-
ków, metalowe, Zawiesia do transportu ładunków (metalo-
we), 12 Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Haki ho-
lownicze, Mocowania haków holowniczych, Usuwalne haki 
kulowe do pojazdów, Zaczepy, haki do przyczep do pojaz-
dów, Metalowe blokady do haków holowniczych do pojaz-
dów, Zaczepy do przyczep, Zaczepy do pojazdów, Przeguby 
kulowe [części pojazdów], Mechanizmy napędowe [części 
pojazdów lądowych], Sprzęgła do pojazdów lądowych, Me-
chanizmy sprzęgła do samochodów, Haki [sprzęgi do przy-
czep] do pojazdów, Urządzenia sprzęgające do pojazdów 
lądowych.

(210) 531173 (220) 2021 07 05
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOSBITO FOREST
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia-
ła i włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki 
ochronne, kosmetyki do higieny, produkty zapachowe, pro-
dukty łagodzące ukąszenia owadów, Eteryczne olejki, kadzi-
dła, świece zapachowe, 5 Środki i wyroby biobójcze, środki 
i wyroby do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty do dezynfekcji, 
środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby odstra-
szające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstra-
szający owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki, 
Produkty (preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania 
kleszczy, Plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kompresy, maści i żele do celów medycznych, kosme-
tyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, 
wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące do zwalczania lub 
odstraszania owadów, elektryczne urządzenie podgrzewają-
ce, ogrzewające różnych materiały w celu dozowania środ-
ków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 
11 Urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub 
środków odstraszających owady do otoczenia, części i akce-
soria do takich urządzeń.

(210) 531179 (220) 2021 07 05
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOSBITO TROPICAL
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia-
ła i włosów, kosmetyki dla niemowląt i dzieci, kosmetyki 
ochronne, kosmetyki do higieny, produkty zapachowe, pro-
dukty łagodzące ukąszenia owadów, Eteryczne olejki, kadzi-
dła, świece zapachowe, 5 Środki i wyroby biobójcze, środki 
i wyroby do zwalczania szkodników, środki grzybobójcze, 
środki bakteriobójcze, pestycydy, preparaty do dezynfekcji, 
środki i wyroby zwalczające owady, środki i wyroby odstra-
szające owady, środki i wyroby wydzielające zapach odstra-
szający owady, lepy na owady, pułapki na owady i szkodniki, 
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Produkty (preparaty, przedmioty, przyrządy) do usuwania 
kleszczy, Plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kompresy, maści i żele do celów medycznych, kosme-
tyki do celów medycznych, środki i preparaty higieniczne, 
wyroby medyczne, 9 Urządzenia służące do zwalczania lub 
odstraszania owadów, elektryczne urządzenie podgrzewają-
ce, ogrzewające różnych materiały w celu dozowania środ-
ków owadobójczych lub środków odstraszających owady, 
11 Urządzenie do dostarczania środków owadobójczych lub 
środków odstraszających owady do otoczenia, części i akce-
soria do takich urządzeń.

(210) 531187 (220) 2021 07 06
(731) MITRĘGA KONRAD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Private Brokers

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji informacji handlowej, Analizy 
kosztów, Analiza rynku, Audyt działalności gospodarczej, Au-
dyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane 
z audytem, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prowadzenie 
badań marketingowych, Badania rynku i badania marketin-
gowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usłu-
gi porównywania cen, Usługi porównywania cen w zakresie 
produktów bankowych, ofert kredytowych, ubezpieczeń 
i instrumentów finansowych, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży 
detalicznej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Pro-
gnozy i analizy ekonomiczne, Ekspertyzy w zakresie wydol-
ności przedsiębiorstw, Ekspertyzy w zakresie ofert banków, 
narzędzi inwestycyjnych, instrumentów finansowych i ubez-
pieczeń, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
[punkty informacji konsumenckiej], Informacje handlowe 
i porady udzielane konsumentom w zakresie bankowości 
detalicznej, oferty towarzystw ubezpieczeniowych, narzę-
dzi inwestycyjnych i instrumentów finansowych, Informacje 
handlowe i porady udzielane przedsiębiorcom w zakresie 
bankowości korporacyjnej, oferty towarzystw ubezpiecze-
niowych, narzędzi inwestycyjnych i instrumentów finanso-
wych, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe zarządzanie plikami, Księ-
gowość i rachunkowość, Uaktualnianie materiałów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informacji 
dla osób trzecich w zakresie usług doradztwa finansowego, 
informacji o ubezpieczeniach, ofertach banków i instytu-
cji kredytowych, instrumentach inwestycyjnych i finanso-
wych, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zada-
niami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub 
handlowego, Usługi porównywania cen produktów finanso-
wych, inwestycyjnych, bankowych, instytucji kredytowych 
i towarzystw ubezpieczeniowych, Pozyskiwanie informacji 

o działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Rachunkowość, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, Reklama, Sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
Tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsoro-
wanych, Zestawienia statystyczne, Telefoniczne udzielanie 
informacji w zakresie doradztwa finansowego, ubezpiecze-
niowego i inwestycyjnego, Usługi pośrednictwa w zakresie 
nabywania produktów bankowych, inwestycyjnych i ubez-
pieczeniowych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, 
Usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu 
do działalności gospodarczej, Zarządzanie sieciami agencji 
doradztwa finansowego, inwestycyjnego i ubezpieczenio-
wego, Sporządzanie dokumentów, 36 Finansowanie inwe-
stycji, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe zwią-
zane z usługami kredytowymi, Agencje kredytowe, Usługi 
w zakresie oceny zdolności kredytowej, Doradztwo kredy-
towe, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, 
Analizy finansowe, Usługi informacyjne związane z banko-
wością, Udzielanie informacji na temat oferty banków, insty-
tucji kredytowych i towarzystw ubezpieczeniowych, Kon-
sultacje związane z bankowością, Doradztwo w sprawach 
finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
Usługi w zakresie wyceny finansowej, Usługi informacyjne 
w zakresie notowań giełdowych, Usługi dotyczące makler-
stwa giełdowego, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje 
finansowe, Inwestycje kapitałowe, Informacja o lokatach ka-
pitału, Usługi w zakresie ratingu kredytowego, Zapewnianie 
kredytów poprzez plany ratalne, Usługi likwidacji przedsię-
biorstw, finansowe, Zarządzanie majątkiem, Maklerstwo, 
Maklerstwo finansowe, Usługi bankowe, Walutowe opera-
cje monetarne, Wymiana i przelew środków pieniężnych, 
Pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze, Pożyczki, Finansowe 
usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Sponsorowanie finan-
sowe, Transakcje finansowe, Usługi w zakresie elektronicz-
nego transferu kapitału akcyjnego, Ubezpieczenia morskie, 
Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi ubezpieczeń osobistych, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, Pośrednictwo w umowach kredytowych, 
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena aktywów [finansowa], 
Pożyczanie pod zastaw, Pożyczki hipoteczne, Obsługa kart 
kredytowych i debetowych, Usługi doradcze w zakresie pla-
nowania finansowego, Zapewnianie inwestycyjnych planów 
oszczędnościowych, Analiza inwestycyjna, Finansowe i in-
westycyjne usługi konsultacyjne, Usługi inwestycyjne, Usługi 
analiz finansowych związanych z inwestycjami, Zarządzanie 
finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyj-
nego i kapitału rozwojowego, Usługi negocjacji w zakresie 
rozliczenia zobowiązań, Usługi informacyjne i doradztwo 
dotyczące warunków ubezpieczeń, 41 Doradztwo zawo-
dowe, Edukacja, Informacja o edukacji, Kursy instruktażowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, 
seminariów i sympozjów, Organizowanie i obsługa szkoleń 
w zakresie doradztwa finansowego, Publikowanie książek, 
Nauczanie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Produkcja filmów, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Usługi 
reporterskie, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów 
w dziedzinie doradztwa finansowego za pośrednictwem 
sieci komputerowych, Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania 
działalnością gospodarczą.
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(210) 531188 (220) 2021 07 06
(731) MITRĘGA KONRAD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PB Private Brokers Finansowanie inwestycji

(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji informacji handlowej, Analizy 
kosztów, Analiza rynku, Audyt działalności gospodarczej, Au-
dyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Doradztwo związane 
z audytem, Rachunkowość, księgowość i audyt, Prowadzenie 
badań marketingowych, Badania rynku i badania marketin-
gowe, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Usłu-
gi porównywania cen, Usługi porównywania cen w zakresie 
produktów bankowych, ofert kredytowych, ubezpieczeń i in-
strumentów finansowych, Prezentowanie produktów finanso-
wych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, 
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Dystrybucja materiałów reklamowych, Infor-
macja o działalności gospodarczej, Prognozy i analizy ekono-
miczne, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, 
Ekspertyzy w zakresie ofert banków, narzędzi inwestycyjnych, 
instrumentów finansowych i ubezpieczeń, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
Informacje handlowe i porady udzielane konsumentom w za-
kresie bankowości detalicznej, oferty towarzystw ubezpiecze-
niowych, narzędzi inwestycyjnych i instrumentów finanso-
wych, Informacje handlowe i porady udzielane przedsiębior-
com w zakresie bankowości korporacyjnej, oferty towarzystw 
ubezpieczeniowych, narzędzi inwestycyjnych i instrumen-
tów finansowych, Wyceny handlowe, Pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, Przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Księgowość i rachunkowość, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Wyszukiwanie informa-
cji dla osób trzecich w zakresie usług doradztwa finansowego, 
informacji o ubezpieczeniach, ofertach banków i instytucji 
kredytowych, instrumentach inwestycyjnych i finansowych, 
Przygotowywanie zeznań podatkowych, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami han-
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
Usługi porównywania cen produktów finansowych, inwe-
stycyjnych, bankowych, instytucji kredytowych i towarzystw 
ubezpieczeniowych, Pozyskiwanie informacji o działalności 
gospodarczej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi 
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Rachunkowość, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Reklama, Spo-
rządzanie sprawozdań rachunkowych, Tworzenie i publiko-
wanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Zestawienia 
statystyczne, Telefoniczne udzielanie informacji w zakresie 
doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego i inwestycyj-
nego, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania produk-
tów bankowych, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, Or-
ganizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Usługi w zakresie 
wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności go-

spodarczej, Zarządzanie sieciami agencji doradztwa finanso-
wego, inwestycyjnego i ubezpieczeniowego, Sporządzanie 
dokumentów, 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Administrowanie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Agencje nieruchomości, Ocena i wycena nie-
ruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Organi-
zowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Finansowa-
nie inwestycji, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe 
związane z usługami kredytowymi, Agencje kredytowe, Usługi 
w zakresie oceny zdolności kredytowej, Doradztwo kredyto-
we, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Ana-
lizy finansowe, Usługi informacyjne związane z bankowością, 
Udzielanie informacji na temat oferty banków, instytucji kredy-
towych i towarzystw ubezpieczeniowych, Konsultacje związa-
ne z bankowością, Doradztwo w sprawach finansowych, Do-
radztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Usługi w zakresie 
wyceny finansowej, Usługi informacyjne w zakresie notowań 
giełdowych, Usługi dotyczące maklerstwa giełdowego, Infor-
macja o ubezpieczeniach, Informacje finansowe, Inwestycje 
kapitałowe, Informacja o lokatach kapitału, Usługi w zakresie 
ratingu kredytowego, Zapewnianie kredytów poprzez plany 
ratalne, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, Zarzą-
dzanie majątkiem, Maklerstwo, Maklerstwo finansowe, Usługi 
bankowe, Walutowe operacje monetarne, Wymiana i przelew 
środków pieniężnych, Pośrednictwo giełdowe [akcje i obli-
gacje], Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi powiernicze, 
Pożyczki, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, 
Sponsorowanie finansowe, Transakcje finansowe, Usługi w za-
kresie elektronicznego transferu kapitału akcyjnego, Ubez-
pieczenia morskie, Ubezpieczenie zdrowotne, Ubezpieczenia 
majątkowe [nieruchomości], Usługi ubezpieczeń osobistych, 
Pośrednictwo w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, Pośrednictwo w umowach kredytowych, 
Usługi ubezpieczeniowe, Wycena aktywów [finansowa], Poży-
czanie pod zastaw, Pożyczki hipoteczne, Obsługa kart kredy-
towych i debetowych, Usługi doradcze w zakresie planowania 
finansowego, Zapewnianie inwestycyjnych planów oszczęd-
nościowych, Analiza inwestycyjna, Finansowe i inwestycyjne 
usługi konsultacyjne, Usługi inwestycyjne, Usługi analiz finan-
sowych związanych z inwestycjami, Zarządzanie finansowe 
w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału 
rozwojowego, Usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobo-
wiązań, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Usługi informacyjne i doradz-
two dotyczące warunków ubezpieczeń, 41 Doradztwo zawo-
dowe, Edukacja, Informacja o edukacji, Kursy instruktażowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Orga-
nizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, semina-
riów i sympozjów, Organizowanie i obsługa szkoleń w zakresie 
doradztwa finansowego, Publikowanie książek, Nauczanie, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Usługi reporterskie, Udzielanie 
informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie doradztwa 
finansowego za pośrednictwem sieci komputerowych, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Prowadzenie 
kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą.

(210) 531191 (220) 2021 07 06
(731) GNŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) blink mood
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(210) 531196 (220) 2021 07 06
(731) PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bytkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUICKER

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty stosowane w procesach produk-
cyjnych, środki do wymywania i czyszczenia płyt drukarskich, 
7 Maszyny drukarskie i maszyny do drukowania na etapie 
wstępnym, w szczególności maszyny do druku cyfrowego, 
maszyny poligraficzne, Maszyny do stereotypii [poligrafia], 
maszyny do typografii, maszyny offsetowe, Peryferyjne urzą-
dzenia wykorzystywane w drukarniach fleksograficznych: myj-
ki do płyt polimerowych, ultradźwiękowe myjki do aniloksów, 
myjki do części maszyn drukarskich, automatyczne podajniki 
do płyt, naświetlarki do płyt, Wymywarki do płyt, części do ma-
szyn wyszczególnionych w niniejszej klasie, wałki drukarskie 
do maszyn, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-
szyny do odlewania czcionek drukarskich, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet takich towarów jak: detergenty stosowane w proce-
sach produkcyjnych, środki do wymywania i czyszczenia płyt 
drukarskich, Maszyny drukarskie i maszyny do drukowania 
na etapie wstępnym, w szczególności maszyny do druku cy-
frowego, maszyny poligraficzne, Maszyny do stereotypii [poli-
grafia], maszyny do typografii, maszyny offsetowe, Peryferyjne 
urządzenia wykorzystywane w drukarniach fleksograficznych: 
myjki do płyt polimerowych, ultradźwiękowe myjki do ani-
loksów, myjki do części maszyn drukarskich, automatyczne 
podajniki do płyt, naświetlarki do płyt, Wymywarki do płyt, 
części do maszyn wyszczególnionych w niniejszej klasie, wałki 
drukarskie do maszyn, Maszyny do drukowania na cienkiej bla-
sze, Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Oprogramo-
wanie do sterowania komputerami i urządzeniami w przemy-
śle graficznym, w szczególności do transformacji przestrzeni 
kolorów w wyżej wymienionych urządzeniach, oprogramo-
wanie do generowania profili kolorów i do kalibracji kolorów 
w urządzeniach w przemyśle graficznym, oprogramowanie 
do generowania i manipulowania kopiami do drukarek oraz 
do użytku w laboratoriach fotograficznych, Skanery, procesory 
obrazu rastrowego, próbniki i drukarki komputerowe, w szcze-
gólności drukarki atramentowe, drukarki termosublimacyjne 
i drukarki laserowe, monitory, aparaty cyfrowe, czytniki płyt 
drukarskich, ekspozytory płyt drukarskich, 42 Projektowanie 
systemów komputerowych w zakresie druku, Projektowanie 
budowy i systemu urządzeń i maszyn w branży poligraficznej, 
maszyn drukujących, Doradztwo w zakresie projektowania 
i budowy i rozbudowy maszyn i sprzętu poligraficznego, do-
radztwo zawodowe, usługi technologiczne dotyczące rozbu-
dowy systemów urządzeń i maszyn do poligrafii, Usługi tech-
nologiczne dotyczące maszyn do obróbki papieru i tektury, 
Usługi technologiczne dotyczące przewijarek i wytłaczarek 
dla przemysłu surowcowego oraz do przetwarzania papieru 
i tektury, folii, folii aluminiowej, bibułki papierosowej i asep-
tycznych materiałów opakowaniowych.

(210) 531197 (220) 2021 07 06
(731) PRINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Bytkowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) print systems

(531) 24.17.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Matryce drukarskie, polimerowe, płyty matry-
cowe dla poligrafii, płyty fleksograficzne, 35 Usługi stacjo-
narnej sprzedaży hurtowej i detalicznej, usługi sprzedaży 
wysyłkowej za pomocą katalogów, poprzez zamówienie 
za pośrednictwem poczty, środków komunikacji interneto-
wej w produktów z branży poligraficznej, takich jak: matryce 
drukarskie, polimerowe, płyty matrycowe dla poligrafii, fo-
topolimerowe płyty fleksograficzne, fotopolimerowe płyty 
typograficzne, Naświetlarki laserowe CtP, światłoczułe klisze 
drukarskie, urządzenia do obróbki i do montażu płyt foto-
polimerowych, taśmy i pianki do montażu płyt drukarskich, 
wałki rastrowe (aniloksy), tuleje drukowe (sleevy) i noże ra-
klowe, promienniki podczerwieni i promienniki ultrafiole-
tu, urządzenia do mycia aniloksów, płyt fotopolimerowych 
i części maszyn, środki do wymywania i czyszczenia płyt 
drukarskich, mycia części maszyn i mycia aniloksów, mikro-
skopy cyfrowe i mikroskopy poligraficzne, Usługi przedsta-
wicielstwa na rzecz osób trzecich, 41 Usługi szkoleniowe 
pracowników, w zakresie wdrożenie efektywnego procesu 
druku i jego optymalizacji, Doradztwo zawodowe w zakresie 
poligrafii, 42 Opracowywanie projektów technicznych, usłu-
gi projektowe w zakresie kompletnych rozwiązań dla flekso-
grafii i typografii, usługi doradcze w zakresie poligrafii, Usługi 
w zakresie projektowania nadruków różną techniką, Usługi 
projektowania graficznego i doradztwo w zakresie adaptacji 
projektów w zakresie technologii druku.

(210) 531205 (220) 2021 07 07
(731) INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLASS vlog grafik youtuber fotograf

(531) 24.17.14, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane 
z edukacją dzieci, Publikacje w formie elektronicznej do po-
brania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne, Interak-
tywne publikacje elektroniczne, 16 Certyfikaty drukowane, 
Broszury, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne 
drukowane, Publikacje drukowane, 41 Edukacja językowa, 
Edukacja [nauczanie], Edukacja online z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Doradz-
two zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizacja egzaminów [edukacja], Organizowa-
nie zawodów [edukacja lub rozrywka], Usługi szkół [eduka-
cja], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Informacje o edukacji, Informacje dotyczące edukacji, Pro-
wadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplo-
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mowym, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, 
Certyfikacja w odniesieniu do nagród edukacyjnych, 42 Cer-
tyfikacja usług edukacyjnych, Certyfikacja [kontrola jakości].

(210) 531208 (220) 2021 07 07
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE CHORZÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CalHumus

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13, 05.03.15
(510), (511) 1 Kwasy humusowe, wapno z kwasami humu-
sowymi.

(210) 531227 (220) 2021 07 06
(731) ENSO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 531236 (220) 2021 07 07
(731) ALESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alesco Polska

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
podgrzewacze do metali, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie: podgrzewacze do metali, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie: indukcyjne podgrzewacze do metali, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie: indukcyjne podgrzewacze 
do metali, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: siłowniki 
hydrauliczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: siłow-
niki hydrauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
pompy hydrauliczne, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
pompy hydrauliczne, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie: narzędzia hydrauliczne, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie: narzędzia hydrauliczne, 37 Serwisowanie pod-
grzewaczy do metali, Serwisowanie indukcyjnych podgrze-
waczy do metali, Serwisowanie siłowników hydraulicznych, 
Serwisowanie pomp hydraulicznych, Serwisowanie narzędzi 
hydraulicznych.

(210) 531240 (220) 2021 07 07
(731) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) BIKELUBE.PL

(531) 14.01.14, 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Smary do łańcuchów rowerowych.

(210) 531255 (220) 2021 07 07
(731) BOHDANOWICZ MARCIN, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MB Partner
(510), (511) 35 Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi 
w zakresie rozliczeń, 39 Usługi transportowe, Usługi kurierskie.

(210) 531264 (220) 2021 07 07
(731) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) FERRIDIUM chela +
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy 
diety dla ludzi, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane.

(210) 531267 (220) 2021 07 07
(731) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KGS

(531) 05.03.14, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i organiczne do użyt-
ku w produkcji żywności i napojów, Substancje chemiczne 
do stosowania jako składniki produktów spożywczych, 
Konserwanty do żywności, Witaminy dla przemysłu spo-
żywczego, Polepszacze smaku do żywności, Intensyfikato-
ry smaku do żywności, Środki do poprawy smaku do arty-
kułów spożywczych, Przyprawy chemiczne [do produkcji 
żywności], Środki klarujące, Bakterie używane do produkcji 
żywności, Białka spożywcze jako surowce, Chemiczne do-
datki do żywności, Chemiczne substytuty cukru, Dodatki 
chemiczne do przetwórstwa mięsnego, Emulgatory do sto-
sowania w produkcji żywności, Enzymy dla przemysłu spo-
żywczego, Glukoza dla przemysłu spożywczego, Gluten dla 
przemysłu spożywczego, Proteiny dla przemysłu spożyw-
czego, Kofeina i ekstrakt kofeiny używany w przemyśle spo-
żywczym, Środki stabilizujące do żywności, Produkty che-
miczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji artykułów spo-
żywczych, Sztuczne preparaty słodzące, Alkohole cukrowe, 
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Środki chemiczne do użytku w produkcji wina, Środki che-
miczne do użytku w warzeniu piwa, 2 Preparaty do barwie-
nia żywności, Barwniki do żywności i napojów, Dodatki 
do użytku jako barwniki do artykułów spożywczych, Barw-
niki słodowe, Barwniki spożywcze uzyskane z soczystych 
owoców, Karmel [barwnik do żywności], 4 Energia elek-
tryczna, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Ener-
gia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, Energia 
elektryczna wytwarzana z energii wiatru, Wióry drewniane 
do wędzenia i przyprawiania żywności, 9 Utrwalone na no-
śnikach informacje i dane, Muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, Publikacje elektroniczne, Pliki multimedialne 
do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Środki 
edukacyjne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, Gaze-
ty elektroniczne do pobrania, Pobieralne broszury elektro-
niczne, E-booki, Podcasty, Videocasty, Komputerowe bazy 
danych, Terminarze i organizery do pobrania, które można 
wydrukować, 16 Torebki oraz artykuły z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych do pakowania i przechowywania 
artykułów spożywczych, Opakowania do artykułów spo-
żywczych, Worki i torby papierowe do pakowania i prze-
chowywania artykułów spożywczych, Kartony do pakowa-
nia i przechowywania artykułów spożywczych, Papier 
do pakowania i przechowywania artykułów spożywczych, 
Folie do pakowania i przechowywania do artykułów spo-
żywczych, Papierowe pudełka na jajka, Torebki do mrożo-
nek, Materiały drukowane, Biuletyny informacyjne, Broszu-
ry, Prospekty, Raporty, Czasopisma branżowe, Periodyki 
[czasopisma], Katalogi, Ulotki drukowane, Publikacje rekla-
mowe, Publikacje edukacyjne, Terminarze, Kalendarze dru-
kowane, Notesy, Afisze, plakaty, 29 Nabiał i substytuty na-
biału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Gotowe posiłki zawierające 
[głównie] jajka, Oleje i tłuszcze jadalne, Mleczne produkty, 
Produkty serowarskie, Przekąski na bazie sera, Margaryna, 
Masło, Mleko, Śmietana, Twaróg, Maślanka, Zsiadłe mleko, 
Desery mleczne, Jogurty, Ryby, owoce morza i mięczaki, 
nieżywe, Ryby konserwowane, Ryby mrożone, Ryby prze-
tworzone, Ryby wędzone, Potrawy rybne, Gotowe posiłki 
składające się głównie z ryb, Galaretki rybne, Pasty z ryb, 
owoców morza i mięczaków, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Koncentraty zup, Buliony, Kostki do zup, Mieszanki 
do zup, Pasty do zup, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, 
Zupy błyskawiczne, Mięso i wędliny, Drób, Dziczyzna, Wie-
przowina, Wołowina, Cielęcina, Podroby, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, 
Przetworzone produkty mięsne, Pasty mięsne (w tym pasz-
tety, smalec), Przekąski na bazie mięsa, Produkty mięsne 
mrożone, Potrawy mięsne gotowane, Mięso mrożone, Mię-
so pieczone, Mięso konserwowane, Mięso świeże, Mięso 
wędzone, Mięso suszone, Bekon, Golonka, Kiełbasy, Burge-
ry, Flaki, Kaszanka, Salceson, Gulasze, Konserwy mięsne, Ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasio-
na roślin strączkowych), Konserwowane, suszone i gotowa-
ne owoce i warzywa, Pikle, Korniszony, Kapusta kwaszona, 
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Chipsy ziemniaczane, 
Frytki, Przekąski na bazie ziemniaków, Placki ziemniaczane, 
Purée ziemniaczane, Knedle ziemniaczane, Płatki ziemnia-
czane, Desery owocowe, Dipy, Konserwy, marynaty, Potra-
wy gotowe składające się głównie z warzyw, Ekstrakty wa-
rzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Głęboko 
mrożone dania warzywne, Gotowe dania warzywne, Goto-
we produkty z warzyw, Konserwowane warzywa, Mieszan-
ki owoców suszonych, Mrożone owoce, Nasiona przetwo-
rzone, Nasiona jadalne, Pasztet warzywny, Przeciery owo-
cowe, Przeciery warzywne, Przecier pomidorowy, Sałatki 

gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Warzywa ma-
rynowane, Warzywa mrożone, Warzywa w puszkach, Dże-
my i marmolady owocowe, Galaretki z warzyw, Galarety 
mięsne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Przetwo-
rzone owady i larwy, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, 
kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mro-
żone jogurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, pre-
paraty do pieczenia i drożdże, Chipsy zbożowe, Chrupki 
kukurydziane, Chrupki ryżowe, Chrupki zbożowe, Ciasta 
[słodkie lub słone], Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie 
ryżu, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone posiłki 
składające się głównie z ryżu, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Aromaty do żywności, Dodatki smakowe do zup, Do-
datki smakowe z mięsa, Dodatki smakowe z ryb, Dodatki 
smakowe z warzyw [inne niż olejki eteryczne], Mieszanki 
przypraw, Ekstrakty przypraw, Esencje herbaciane, Esencje 
spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Koncentraty warzyw-
ne stosowane jako przyprawy, Marynaty, Ocet, Panierki 
z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, Preparaty aromatyczne 
do wypieków, Preparaty przyprawowe, Przetworzone na-
siona używane jako dodatki smakowe do żywności i napo-
jów, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy w proszku, 
Sosy [przyprawy], Sosy owocowe, Zioła do celów spożyw-
czych, Zioła suszone, Gotowe sosy, Ketchup, Mięsne sosy, 
Majonez, Musztarda, Preparaty do sporządzania sosów, 
Sosy w proszku, Batony zbożowe i energetyczne, Chleb, Cu-
kierki, batony i guma do żucia, Słodycze, Czekolada, Mlecz-
ne wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby piekarni-
cze, Krakersy, Chleb i bułki, Słodycze nielecznicze, Brązowy 
cukier, Cukier, Cukier puder, Fruktoza do celów spożyw-
czych, Miód, Naturalne substancje słodzące, Produkty spo-
żywcze z cukru do przyrządzania deserów, Słodkie polewy 
i nadzienia, Substytuty cukru, Syropy i melasa, Cappuccino, 
Czekolada w proszku, Esencje kawowe, Herbaty ziołowe 
[napary], Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa w po-
staci całych ziaren, Napary ziołowe, Napoje sporządzane 
z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporzą-
dzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego 
przygotowywania, Drożdże i zaczyny, Makarony, Potrawy 
na bazie mąki, Preparaty zbożowe, Przyprawy do pieczenia, 
Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Zboża, Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Preparaty zbożowe składające się 
z otrębów, Mąka, Mąka zbożowa, Mąka ziemniaczana, Mąka 
jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka owsiana, Mąka 
pszenna, Mąka żytnia, Skrobia ziemniaczana do celów spo-
żywczych, Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Płatki zbo-
żowe, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane i pszeniczne, Prze-
tworzone ziarna, Ryż, Zboża przetworzone, Produkty żyw-
nościowe z ryżu, Kasze spożywcze, Kasza gryczana, Kasza 
manna, Muesli, Owsianka, Proszek do pieczenia, Soda 
do pieczenia, Mieszanki do przyrządzania chleba, 31 Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Surowe 
i nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Surowe i nieprze-
tworzone produkty rolne, Surowe i nieprzetworzone pro-
dukty leśne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwakul-
tury, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Naturalne 
jadalne rośliny [nieprzetworzone], Słód i zboża nieprzetwo-
rzone, Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Grzyby, Su-
rowe i nieprzetworzone ziarna, Ziarna [zboże], Ziarna [na-
siona], Nasiona dla rolnictwa, Nasiona warzyw, Nasiona ro-
ślin, Nasiona owoców, Nasiona kwiatów, Drób [żywy], Ryby 
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żywe, Świnie, Żywe bydło, Zwierzęta gospodarskie, Karmy 
i pasze dla zwierząt, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i pro-
dukty piwowarskie, Aromatyzowane napoje gazowane, Na-
poje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje proteino-
we, Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne [napoje], 
Sorbety [napoje], Napoje warzywne, Napoje owocowe, Sy-
ropy do napojów, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Woda 
[napoje], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, Cydr, Alkohole wyso-
koprocentowe, Wina musujące, Wina stołowe, Napoje alko-
holowe z owoców, Napoje alkoholowe na bazie herbaty, 
Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoholowe aro-
matyzowane, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne w zakresie rynku rolno-spożywczego, Udzielanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakre-
sie przemysłu rolniczego, Usługi konsultacji biznesowych 
w branży rolniczej, Analiza rynków zbóż, Usługi w zakresie 
promocji eksportu, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Przygotowanie materiałów reklamowych, marke-
tingowych i promocyjnych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie 
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usłu-
gi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży, Usługi organizowania, planowania i pro-
wadzenia imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han-
dlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie 
wystaw i prezentacji produktów, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich w internecie, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informa-
cyjne w zakresie działalności gospodarczej, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Usługi porówny-
wania cen, Usługi zarządzania sprzedażą, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie oceny podmiotów 
gospodarczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami spożywczymi, 36 Dzierżawa gospo-
darstw rolnych, Wycena majątku rolnego, Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi finansowe, Gromadzenie funduszy i spon-
sorowanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania nieru-
chomościami, 39 Magazynowanie i przechowywanie zbóż, 
rzepaku i surowców pochodzenia rolniczego, Składowanie 
produktów rolnych, Magazynowanie rolniczych artykułów 
spożywczych, Transport produktów rolnych, Pakowanie 
i składowanie towarów, Usługi magazynowania i udostęp-
niania sprzętu i obiektów magazynowych, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi trans-
portu towarów w warunkach chłodniczych, Usługi wynaj-
mu modułów i pojemników, do magazynowania i trans-
portu, Usługi informacyjne związane z transportem towa-
rów, Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, 
Usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy towarów, 
Usługi w zakresie odbioru, transportu i dostawy artykułów 
spożywczych, Usługi przeładunkowe, Usługi w zakresie 
spedycji towarów, Usługi w zakresie logistyki transportu, 
Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Usługi rozładowywa-
nia i przepakowywania towarów, Usługi magazynowania 
towarów, Usługi składowania towarów, Usługi przechowy-
wania żywności, Usługi przechowywania i magazynowania 

towarów w chłodniach, Usługi opakowywania i pakowania 
towarów, Pakowanie produktów spożywczych, Usługi do-
radcze w zakresie pakowania towarów, Usługi etykietowa-
nia, 40 Usługi w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 
owoców i warzyw, Przetwarzanie żywności i napojów, Kon-
serwowanie napojów i żywności, Młynarstwo, Obróbka 
żywności gotowanej, Palenie i przetwarzanie kawy, Prze-
twarzanie artykułów spożywczych do użytku w produkcji, 
Przetwarzanie mleka, Przetwórstwo ryb, Mielenie żywno-
ści, Puszkowanie żywności, Rozdrabnianie żywności, Usługi 
konserwacji żywności, Usługi pasteryzacji żywności i napo-
jów, Usługi wędzarni z zakresu wędzenia artykułów spo-
żywczych, Ubój zwierząt gospodarskich, Wynajem maszyn 
i urządzeń do przetwarzania żywności, 41 Zapewnianie 
szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, 
Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego, Usługi 
edukacyjne dotyczące przemysłu spożywczego, Organiza-
cja imprez kulturalnych i artystycznych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konkursów, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie wystaw w celach edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, 42 Usługi badawcze w zakresie 
rolnictwa, Badania w dziedzinie żywności, Badanie jakości 
produktów, Badania dotyczące upraw rolnych, Kontrola ar-
tykułów spożywczych, Kontrola hodowli żywego inwenta-
rza, Kontrola w rolnictwie, Kontrola jakości dotycząca higie-
ny żywności, Ocena jakości produktów, Testowanie artyku-
łów spożywczych, Certyfikacja [kontrola jakości], Testowa-
nie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do ce-
lów certyfikacji, Doradztwo techniczne w zakresie usług 
badawczych dotyczących artykułów spożywczych, Konsul-
tacje na temat higieny żywności, Usługi w zakresie kompu-
terowej analizy żywności, Usługi informacyjne dotyczące 
bezpieczeństwa nawozów stosowanych w rolnictwie, 
44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Udzielanie informacji na temat usług rolniczych, 
ogrodniczych i leśniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne 
związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawo-
zów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi dorad-
cze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkod-
ników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi w za-
kresie hodowli zwierząt gospodarskich, Usługi weterynaryj-
ne i rolnicze, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli ryb, Do-
radztwo związane z hodowlą zwierząt, Doradztwo doty-
czące żywienia zwierząt, Usługi z zakresu szkółek roślin, 
Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych, 45 Usługi w zakresie pomocy 
prawnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, Usługi informacji prawnej, Usługi infor-
macyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień 
prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, Organi-
zowanie świadczenia usług prawnych.

(210) 531285 (220) 2021 07 08
(731) BLACK TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Henrykowo
(540) (znak słowny)
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(540) CELIDONIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Nielecznicze preparaty do pielę-
gnacji stóp, Dezodoranty do stóp, Peeling do stóp, Nieleczni-
cze kremy do stóp, Nielecznicze balsamy do stóp, Kamienie 
do wygładzania stóp, Płyny do stóp nielecznicze, Maseczki 
do stóp do pielęgnacji skóry, 5 Preparaty farmaceutycz-
ne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Prepara-
ty do pielęgnacji stóp do celów medycznych, Pierścienie 
na odciski stóp, Leczniczy puder do stóp, Kremy lecznicze, 
Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze balsamy do stóp, Pudry 
na grzybicę stóp, Płyny do leczenia grzybicy stóp, Preparaty 
do leczenia grzybicy stóp, Kremy dla dzieci [lecznicze], Lecz-
nicze kremy do ust, Lecznicze peelingi do twarzy, Lecznicze 
pudry dla niemowląt, Nasączone płatki lecznicze, Olejki lecz-
nicze, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Sole do kąpieli do ce-
lów medycznych, Preparaty witaminowe, Suplementy diete-
tyczne i odżywcze, Środki sanitarne do celów medycznych, 
Toniki do skóry [lecznicze], Żele antybakteryjne.

(210) 531288 (220) 2021 07 08
(731) CICHOCKI MARCIN, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Betrabiotyk
(510), (511) 5 Mieszanki paszowe uzupełniające, 44 Usługi 
weterynaryjne.

(210) 531316 (220) 2021 07 08
(731) GRUPY CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAN KLEMENS BRANICKI KLEMENS LAGER PIWO 

RZEMIEŚLNICZE LAGER PIWO DOLNEJ FERMENTACJI 
FILTROWANE PASTERYZOWANE CZASOCHŁONNA 
METODA ZACIERANIA SŁODU, FERMENTACJA 
W OTWARTYCH KADZIACH I DŁUGIE LEŻAKOWANIE 
- TO SEKRETY KLEMENSA. TREŚCIWY LAGER 
O WYRAŹNYM CHARAKTERZE I WSPANIAŁEJ, GĘSTEJ 
PIANIE. DŁUGO LEŻAKOWANE FERMENTACJA 
W OTWARTYCH KADZIACH

(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.01.05, 05.11.15, 07.01.01, 25.01.15, 
26.11.06, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo rzemieślni-
cze, Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 531317 (220) 2021 07 08
(731) GRUPY CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) JAN KLEMENS BRANICKI KLEMENS PILSNER 
PIWO RZEMIEŚLNICZE PILSNER PIWO DOLNEJ 
FERMENTACJI FILTROWANE PASTERYZOWANE 
CZASOCHŁONNA METODA ZACIERANIA SŁODU, 
FERMENTACJA W OTWARTYCH KADZIACH I DŁUGIE 
LEŻAKOWANIE - TO SEKRETY KLEMENSA. RASOWY 
PILSNER O ZŁOCISTYM KOLORZE, SZLACHETNYM 
POŁYSKU, TRWAŁEJ, GĘSTEJ PIANIE I SŁODOWO-
CHMIELOWYM SMAKU. DŁUGO LEŻAKOWANE 
FERMENTACJA W OTWARTYCH KADZIACH

(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.01.05, 05.11.15, 07.01.01, 25.01.15, 
26.11.06, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty 
piwowarskie, Piwo rzemieślnicze.

(210) 531380 (220) 2021 07 10
(731) KUBACKI BARTOSZ LISSA, Leszno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LISSA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji 
pracowników, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału 
pracowników, Usługi rejestrowania pracowników, Usługi do-
radcze pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie przenoszenia 
pracowników, Analiza pracy w celu określenia umiejętności 
pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, 
Wyszukiwanie miejsc pracy, Leasing pracowniczy, Zarządza-
nie personelem, Dostarczanie informacji dotyczących rekru-
tacji pracowników.

(210) 531381 (220) 2021 07 10
(731) STRUCZYŃSKA BARBARA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Lady Catkin
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Muzy-
ka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania wideo z mu-
zyką, 41 Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania 
muzyki, Nagrywanie muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki, 
Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, 
Usługi miksowania muzyki, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez muzyków, Usługi w zakresie komponowania muzyki.
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(210) 531382 (220) 2021 07 11
(731) EQUIMM MARTA RYCAJ SPÓŁKA JAWNA,  

Wólka Złojecka
(540) (znak słowny)
(540) Meadow Meal Professional
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 531397 (220) 2021 07 12
(731) ZAROŃ MACIEJ, Słupno
(540) (znak słowny)
(540) Halkalife
(510), (511) 20 Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo-
wych, Poduszki (obicia), Poduszki na siedzenia, Poduszki dla 
zwierząt domowych, Poduszki z wypełnieniem, 28 Namioty 
do zabawy, Namioty do zabawy w pomieszczeniach, Namio-
ty zabawkowe.

(210) 531467 (220) 2021 07 13
(731) BONIECKA KAROLINA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cb CRYSTAL BEAUTY BY KAROLINA BONIECKA

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.11, 27.05.22, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.12, 26.03.23, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.11, 26.04.12

(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne.

(210) 531470 (220) 2021 07 13
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) FIT KING
(510), (511) 5 Batony energetyzujące stanowiące zamienni-
ki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Suplementy die-
ty, Białkowe suplementy diety, Suplementy diety zawierają-
ce białko, Suplementy diety składające się z aminokwasów, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, 
Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Mieszanki do picia będące suplementami diety, Lecznicze 
napoje mineralne, Koktajle białkowe, Dodatki odżywcze, 
Uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla spor-
towców, głównie składające się z protein, węglowodanów, 
hydrolizatów, substancji witalizujących, witamin, substancji 
mineralnych, wyżej wymienione towary także w postaci 
proszków, granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów 
i w postaci płynnej do celów niemedycznych, Suplementy 
odżywcze na bazie białkowej i węglowodanowej, Suple-

menty żywnościowe dla sportowców, składające się głów-
nie z protein, 29 Masło z orzechów, Polewy orzechowe, Pa-
sty na bazie orzechów, Mieszanki owoców i orzechów pa-
sty przyrządzone z orzechów, Przekąski na bazie orzechów, 
Masło z orzechów nerkowca, Masła orzechowe w proszku, 
Batony spożywcze na bazie orzechów, Pasta z orzechów 
laskowych, Olej z orzechów ziemnych, Jądra orzechów 
włoskich, Olej z orzechów, Napoje na bazie mleka orzecho-
wego, Batony na bazie orzechów i nasion, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami 
posiłków, Pasty do smarowania składające się z orzechów 
laskowych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek 
składające się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, Tłuszcze kukurydziane, Oleje i tłuszcze, 
Tłuszcze roślinne do gotowania, Tłuszcze roślinne do celów 
spożywczych, Tłuszcze zwierzęce do celów spożywczych, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Koktajle białkowe, Tłuszcze do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, 30 Batony zbożowe 
i energetyczne, Pasty czekoladowe, Kremy na bazie kakao 
w postaci past do smarowania, Ciastka, Chrupiące ciastka 
z kremem (Profiterole), Ciastka zbożowe do spożycia przez 
ludzi, Artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia dese-
rów, Aromaty z owoców [inne niż olejki eteryczne], Batoniki 
z nadzieniem czekoladowym, Batoniki owsiane, Batoniki 
muesli, Batoniki, Bułki, Ciasta, Ciasta z kremem, Cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Dania na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci 
zagęszczonych sosów, Gotowe sosy, Herbatniki, Koncentra-
ty warzywne stosowane jako przyprawy, Napoje zawierają-
ce czekoladę, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Przekąski 
sporządzone z produktów zbożowych.

(210) 531474 (220) 2021 07 12
(731) NAZWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.01, 26.11.12, 26.03.23, 
26.13.25

(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz 
do baz danych, Oprogramowanie dla serwerów, Serwery 
w chmurze, Oprogramowanie serwerów w chmurze, Opro-
gramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowa-
nie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, Oprogra-
mowanie do pobrania do przetwarzania w chmurze, Urzą-
dzenia i nośniki do przechowywania danych.

(210) 531488 (220) 2021 07 12
(731) VIVI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Książenice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) YUNNAN BLACK TEA B113 China black leaf tea  
HERBATA CZARNA LIŚCIASTA ZAS

(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Lecznicze herbatki ziołowe, lecznicze mie-
szanki ziołowe, 30 Herbata, herbaty czarne, owocowe, zie-
lone, białe, czerwone, aromatyzowane, owocowe, napoje 
na bazie herbaty.

(210) 531502 (220) 2021 07 12
(731) NATURAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ReduXin
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(210) 531523 (220) 2021 07 13
(731) KĘDZIERSKA GABRIELA TURLU TUTU, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turlu Tutu

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi skle-
pów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów de-
talicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: 
spinki do włosów, spinki [wsuwki] do włosów, wsuwki [spinki 
do włosów], spinki [klamerki] do włosów, spinki zatrzaskowe 
[akcesoria do włosów], spinki-szczęki [akcesoria do włosów], 
chusty do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastycz-
ne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, elek-
tryczne wałki do włosów, frotki do włosów, gumka do zwią-
zywania włosów, gumki do kucyków, gumki do kucyków 
i wstążki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, 
kokardy do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], 
koraliki inne niż do robienia biżuterii, koraliki, inne niż do wy-

robu biżuterii, papiloty, papiloty spiralne do włosów, ozdoby 
do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, ozdoby 
do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby do włosów 
w formie grzebieni, spinki do kręcenia włosów, sprężynki [ak-
cesoria do włosów], sprężynki do włosów [akcesoria do wło-
sów], szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania wło-
sów, szpilki do układania włosów, szpilki do włosów, szpilki 
i wsuwki do włosów, wałki do włosów, wstążeczki papierowe 
[ozdoby do włosów], wstążki do włosów, wsuwki do kręcenia 
włosów, wsuwki do układania włosów w fale, wsuwki do wło-
sów, nakrycia głowy, obuwie, odzież, daszki [nakrycia głowy], 
czapki [nakrycia głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], 
daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], sportowe nakrycia 
głowy [inne niż kaski], golfy [odzież], chusty [odzież], odzież 
dziana, bliźniaki [odzież], swetry [odzież], odzież codzienna, 
poszetki [odzież], szorty [odzież], sztormiaki [odzież], odzież 
futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież], mufki [odzież], wo-
alki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież], topy [odzież], 
odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież], odzież 
damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana, odzież 
pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziewczę-
ca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dziani-
na [odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra 
[odzież], odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla 
kobiet, zestawy typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez ręka-
wów [odzież], dobie części ubrań [odzież], kurtki jako odzież 
sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce 
[odzież], odzież z imitacji skóry, odzież w stylu sportowym, 
gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety odzieżowe 
ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane 
sukienki, sukienki skórzane, sukienki druhen, cheongsams 
(chińskie sukienki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, 
damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym 
kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule 
zapinane, koszule eleganckie, tkane koszule, koszule ciążowe, 
koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule z kołnierzykiem, 
koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z gol-
fem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule nie-
zapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krót-
kimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami 
z przodu, spodnie, spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, 
spódnice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie 
skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie 
[nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice 
golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy 
do spodni pod stopy, spodnie pumpy [alladynki], spodnie 
ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu 
zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramio-
nach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, 
swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry 
bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wy-
kończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze 
wieczorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny 
[płaszcze], płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zi-
mowe, płaszcze przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze 
z bawełny, krótkie płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki 
futrzane, płaszcze z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skó-
rzane, kurtki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, dłu-
gie kurtki, kurtki futrzane, kurtki puchowe, kurtki narciarskie, 
kurtki bluzy, ocieplane kurtki, kurtki sportowe, krótkie kurtki 
ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki z rękawami, kurtki bez rę-
kawów, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, krótkie luźne 
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kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, apaszki 
[chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki wełnia-
ne, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki 
z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki 
ze sztucznego filtra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, 
kapelusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, 
toczki [kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, 
szale-tuby, chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe 
szale, szaliki jedwabne, szale i etole, długie szale damskie, 
szale [tylko z trykotu], szale i chusty na głowę, szaliki do zawi-
jania wokół szyi, bolerka, spodnie dziecięce, buty dziecięce, 
wyprawki dziecięce [odzież], majtki dziecięce [odzież], kostiu-
my do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, 
obuwie robocze, obuwie piłkarskie, obuwie gimnastyczne, 
obuwie dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, pajacyki dla 
dzieci [odzież], letnie ubranka dla dzieci, odzież dla małych 
dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla 
dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony 
dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt i ma-
łych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych 
dzieci, koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt 
i małych dzieci.

(210) 531551 (220) 2021 07 14
(731) Klosterfrau Zürich AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) neo-angin smak cytrynowy
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy.

(210) 531552 (220) 2021 07 14
(731) Klosterfrau Zürich AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) neo-angin smak miodowo-pomarańczowy
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne i we-
terynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub we-
terynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety 
dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały 
do plombowania zębów, wosk dentystyczny, Środki odkaża-
jące, Środki do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicydy.

(210) 531565 (220) 2021 07 14
(731) Médecins Sans Frontieres International, Genewa, CH
(540) (znak słowny)
(540) LEKARZE BEZ GRANIC
(510), (511) 16 Papier, druki, plakaty, broszury, ulotki, pro-
spekty, katalogi, czasopisma (periodyki), gazety, pocztówki, 
kartki z życzeniami, książki, zakładki do książek, kalendarze, 
albumy, ołówki, karteczki samoprzylepne, zakładki indek-
sujące, bloczki (artykuły papiernicze), koperty, fotografie, 
negatywy, druki oraz artykuły papiernicze i piśmiennicze 
promujące działalność stowarzyszeń humanitarnych, Ma-
teriały instruktażowe i szkoleniowe (z wyjątkiem urządzeń), 
36 Ubezpieczenia, Sprawy finansowe, sprawy monetarne, 
sprawy dotyczące nieruchomości, Organizowanie zbiórek, 
usługi pozyskiwania funduszy, Zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Sponsoring finansowy, Dotacje i wszelkie-
go rodzaju pomoc, w szczególności dla lekarzy, chirurgów, 

pielęgniarek, szpitali, domów opieki i placówek oświato-
wych, oraz dla organizacji humanitarnych, Pomoc finansowa 
na cele rozwojowe, 44 Domy wypoczynku i rekonwalescen-
cji, opieka medyczna, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody, Doradztwo medyczne i zdrowotne, w szczególności 
dla ludności w krajach rozwijających się i ludności w nieko-
rzystnej sytuacji, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi me-
dyczne i chirurgiczne, Usługi opieki zdrowotnej w misjach 
niesienia pomocy osobom zagrożonym i pokrzywdzonym 
przez dostarczanie leków (usługi farmaceutyczne), Szpitale, 
Usługi psychologa, Pomoc medyczna i psychologiczna pod-
czas konfliktów zbrojnych, konfliktów wewnętrznych i sytu-
acji bezpośrednio pokonfliktowych, głodu, poważnych nie-
doborów żywności oraz w walce z epidemiami, złą sytuacją 
gospodarczą i społeczną, Medyczne bazy danych, Świad-
czenia opieki zdrowotnej na rzecz ludności, w szczególności 
udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłych w czasie 
wojny, epidemii lub klęsk żywiołowych, Usługi zapewniające 
pomoc medyczną dla ludności znajdującej się w niekorzyst-
nej sytuacji, w szczególności opracowywanie i wprowadza-
nie programów obejmujących opiekę medyczną lekarzy 
i ratowników medycznych, Kliniki medyczne, doradztwo 
w zakresie farmacji, Zarządzanie medycznymi bazami da-
nych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, udostępnianie 
instalacji sanitarnych.

(210) 531585 (220) 2021 07 15
(731) ZAPADKA IZYDOR ZAKŁAD PRODUKCYJNY DOREX, 

Dorotowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVEX

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Kleje, kleje do celów przemysłowych, kleje 
do afiszy, kleje do celów przemysłowych, kleje do obu-
wia, kleje do płytek ściennych, kleje do tapet, kleje inne niż 
do papieru lub do użytku domowego, rozpuszczalniki do la-
kierów, emalie, emalie do malowania, farby, farby stosowane 
w ceramice, barwniki do farb, rozcieńczalniki do farb, spoiwa 
do farb, farby bakteriobójcze, farby do emalii, farby ognio-
odporne, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne 
klejowe lub kazeinowe, 2 Lakiery, rozcieńczalniki do farb. 
rozcieńczalniki do lakierów, usługi w zakresie zgrupowania, 
prezentowania i zbywania na rzecz osób trzecich lakierów, 
klejów, farb, emalii, rozcieńczalników i rozpuszczalników 
z wykorzystaniem Internetu przy zbywaniu towarów oraz 
w sklepie i hurtowni wyspecjalizowanej w sprzedaży tych 
towarów, 35 Agencje importowo - eksportowe.

(210) 531606 (220) 2021 07 16
(731) SONDAJ SYLWESTER, Marciszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THANK YOU

(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Paliwa, Paliwa samochodowe, Paliwa gazowe, 
Paliwa płynne, Paliwa stałe, Paliwa węglowodorowe, Paliwa 
mineralne, Paliwa ze źródeł biologicznych, Stałe paliwa tle-
nowe, Paliwa z ropy naftowej.
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(210) 531622 (220) 2021 07 16
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA, 

Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMLIC

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektrycz-
ność], Bloki do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odga-
łęźniki, Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepię-
ciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilają-
ce z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne, 
Obudowy [puszki] do złączy kablowych, Puszki do kabli 
elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych, Puszki 
elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki 
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połą-
czeniowe kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elek-
tryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable 
i przewody elektryczne, Ograniczniki prądu elektrycznego, 
Wskaźniki [elektryczność], Mufy żelowe, Złączki do przewo-
dów elektrycznych.

(210) 531635 (220) 2021 07 16
(731) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) Pozkalium
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Suple-
menty diety.

(210) 531636 (220) 2021 07 16
(731) ETHIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) Slow Potas SR
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne, Diete-
tyczna żywność i substancje do celów leczniczych, Suple-
menty diety.

(210) 531639 (220) 2021 07 16
(731) JEZIERSKI ŁUKASZ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arkadia Salon Snu Łóżek i Materacy

(531) 12.01.03, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble sypialne, Meble sypialniane na mia-
rę (do zabudowy), Meble sypialniane na wymiar (do zabu-
dowy), Materace łóżkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matera-
cami łóżkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
teracami łóżkowymi.

(210) 531644 (220) 2021 07 16
(731) HABDAS MONIKA, Żywiec
(540) (znak słowny)
(540) Hiposensoryka
(510), (511) 44 Fizjoterapia, fizykoterapia, usługi terape- 
utyczne.

(210) 531656 (220) 2021 07 17
(731) GSP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.01.02, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne do stosowania w klejeniu 
[do celów przemysłowych], 3 Środki czyszczące, 8 Skrobaki, 
Nożyce, 11 Kształtki i złączki do instalacji sanitarnych, Rury 
wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury będące częścia-
mi instalacji sanitarnych, Zawory do rur, Zawory jako części 
instalacji sanitarnych, Zawory odcinające do regulacji prze-
pływu wody, Zawory [krany] jako części instalacji sanitar-
nych, Zawory [kurki] jako części instalacji sanitarnych.

(210) 531657 (220) 2021 07 17
(731) KUJAWA DARIUSZ HANDEL DETALICZNY I HURTOWY, 

Opalenica
(540) (znak słowny)
(540) Trzy Sosny
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 531662 (220) 2021 07 18
(731) MIDI ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIDI ZOO Sklep zoologiczny

(531) 02.09.01, 03.06.03, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pieluchy dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do mycia zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: neutralizator zapachu zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: białkowe suplementy dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa-
raty farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: witaminy dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, 
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Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: suplementy diety dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: preparaty farmaceutyczne na robaki 
u zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: suplementy diety dla zwie-
rząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kosmety-
ki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: deozodoranty dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: odświeżacze 
zapachów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: szampony dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: szampony dla zwierząt domowych [nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koce dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: słód dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla 
królików, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: karma dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ciastka dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: napoje dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ciasteczka zbożo-
we dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ściółka dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokarm dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: karma dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokarm dla zwierząt udomowionych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: arty-
kuły spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: napoje dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: piasek aromatyczny [ściółka] 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt do-
mowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kości i pałeczki jadal-
ne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papier ścierny dla 
zwierząt domowych [ściółka], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: papier pokryty 
piaskiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Usługi 

sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: smakołyki dla zwierząt domowych w rodzaju pa-
tyczków wołowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: karma dla ptaków domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla złotych rybek, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karmy dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karma dla ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: karmy 
w puszce przeznaczone dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: arty-
kuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wą-
tróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia ko-
tów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
mienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mię-
so z kurczaka do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze o smaku wątróbki do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze w postaci kółeczek do karmienia kotów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla chomików, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: syntetyczny 
pokarm dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: puszkowane pożywienie dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: suchary dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ciastka dla szcze-
niaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: ciastka dla kotów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: jadalne sma-
kołyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smakołyki dla ptaków, jadalne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: grzebienie przeciw wszom dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: kółka dla zwierząt domowych [przyrządy 
ułatwiające poruszanie się], Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: zabawki w kształcie 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zabawki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zabawki i gry dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki 
dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznurka, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: zabawki „o rety krety” dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: zabawki i przedmioty do zabawy dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: siedzenia bez-
pieczeństwa dla zwierząt domowych do użytku w pojaz-
dach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wkładki papierowe do kuwet 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: podkłady papierowe 
do kuwet dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: papierowe 
podkładki do klatek dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: pod-
kłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: łopatki wykonane z kartonu do usuwania 
odchodów zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: torebki z two-
rzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ubranka dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: obroże dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kokardy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: smycze dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: odzież dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: stroje dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szpony zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
duszki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: klatki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kontenery dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: budki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: meble dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: skrzynki lęgowe dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: posłania dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-

duktami: budy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przeno-
śne posłania dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: kosze, nieme-
talowe, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
domki do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: budy, koj-
ce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: kosze 
do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, 
dzieci i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: grzebienie dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczotki 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: rękawice do pielęgnacji 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: grzebienie przeznaczone dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: miski do picia dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: plastikowe pojemniki do dozowania napo-
jów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojemniki stosowa-
ne w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: urządzenia do czyszcze-
nia łap zwierząt domowych, nieelektryczne, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: szczot-
ki do usuwania futra dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania 
żywności dla zwierząt domowych.

(210) 531765 (220) 2021 07 19
(731) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
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(540) Gardocki Digital 360
(510), (511) 12 Motocykle, 35 Przeprowadzanie sprzedaży 
aukcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akceso-
riów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, 36 Działalność finansowa, 37 Napra-
wa i konserwacja motocykli, 39 Magazynowanie towarów.

(210) 531766 (220) 2021 07 19
(731) GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GD360
(510), (511) 12 Motocykle, 35 Przeprowadzanie sprzedaży 
aukcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akceso-
riów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pojazdami, 36 Działalność finansowa, 37 Napra-
wa i konserwacja motocykli, 39 Magazynowanie towarów.

(210) 531767 (220) 2021 07 19
(731) MEDENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) MEDENTAL
(510), (511) 44 Badania przesiewowe, chirurgia plastycz-
na, doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, opieka 
pielęgniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady 
medyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie 
farmakologii. szpitale, porady medyczne dla osób niepełno-
sprawnych, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik 
medycznych, usługi medyczne, usługi sztucznego zapłod-
nienia, usługi położnicze [akuszeria], usługi optyczne, usługi 
ortodontyczne, usługi dentystyczne, usługi analiz medycz-
nych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone 
przez laboratoria medyczne, usługi telemedyczne.

(210) 531769 (220) 2021 07 20
(731) ARKUSZEWSKA-SZURKOWSKA IWONA SURFIA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WINO SZURKOWSKIE
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 531770 (220) 2021 07 20
(731) ARKUSZEWSKA-SZURKOWSKA IWONA SURFIA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ryszard Szurkowski
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Obuwie, Odzież sportowa, 
Odzież kolarska, Bandany na szyję, Berety, Bielizna osobista, 
Biustonosze, Buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
Buty sznurowane, Czapki dziane, Czapki wełniane, Czepki ką-
pielowe, Garnitury, Getry, Gorsety, Halki, Półhalki, Kalosze 
[obuwie], Kamizelki, Kapelusze, Kąpielówki, Kombinezony, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki gimnastyczne, Koszulki sportowe, Krawaty, Kurtki, 
Legginsy, Nakrycia głowy, Buty zimowe, Buty wsuwane, Buty 
damskie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie sportowe, Obuwie 

gumowe, Obuwie plażowe, Odzież wodoodporna, Odzież 
ze skóry, Paski, Piżamy, Płaszcze, Podkoszulki, Rajstopy, Skar-
pety sportowe, Skarpety, Spodnie, Spódnice, Odzież z imita-
cji skóry, Stroje plażowe, Swetry, Szale, Szlafroki, T-shirty, 
Odzież dziecięca, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Jedno-
częściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Bermudy, 
Bielizna termoaktywna, Bluzki, Bluzy z kapturem, Chusty 
[odzież], Dresy ortalionowe, Spodnie od dresu, 35 Rozwijanie 
i koordynowanie projektów wolontariatu dla organizacji cha-
rytatywnych, Organizowanie aukcji, Publikowanie tekstów 
sponsorowanych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Pro-
mowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Promowanie 
towarów i usług w drodze sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawoda-
mi sportowymi, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymie-
nionych towarów z naniesionym logo jako elementem rekla-
mowo-ozdobnym: ceramika, apaszki jedwabne, baloniki, 
banery, bloczki kartek samoprzylepnych, 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 papie-
rowa, kalendarze, kalkulatory, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, krzesełka, kubki, kurtki, la-
tawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklej-
ki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych 
plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organi-
zery, otwieracze do butelek, papiery pakowe, parasole, para-
solki, parawany, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 
kieliszki i szklanki, pokrowce na telefony, portfele, postery, 
radioodbiorniki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, 
samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki 
do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, teczki skórza-
ne, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, wizytowniki, wody 
perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła 
i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 
Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: 
odzież, bielizna, obuwie, odzież sportowa, odzież kolarska, 
bandany na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, 
buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty sznuro-
wane, czapki dziane, czapki wełniane, czepki kąpielowe, gar-
nitury, getry, gorsety, halki, półhalki, kalosze [obuwie], kami-
zelki, kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kostiumy kąpielo-
we, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimna-
styczne, koszulki sportowe, krawaty, kurtki, legginsy, nakrycia 
głowy, buty zimowe, buty wsuwane, buty damskie, obuwie 
gimnastyczne, obuwie sportowe, obuwie gumowe, obuwie 
plażowe, odzież wodoodporna, odzież ze skóry, paski, piża-
my, płaszcze, podkoszulki, rajstopy, skarpety sportowe, skar-
pety, spodnie, spódnice, odzież z imitacji skóry, stroje plażo-
we, swetry, szale, szlafroki, t-shirty, odzież dziecięca, odzież 
wierzchnia dla niemowląt, jednoczęściowa odzież dla nie-
mowląt i małych dzieci, bermudy, bielizna termoaktywna, 
bluzki, bluzy z kapturem, chusty [odzież], dresy ortalionowe, 
spodnie od dresu, 36 Zbiórka funduszy na cele dobroczyn-
ne, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych, Usługi zbiórki funduszy w celu 
pomocy w wyposażaniu szkół, klubów sportowych ośrod-
ków rehabilitacyjnych w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, 
Prowadzenie zbiórek funduszy celowych na rzecz leczenia, 
rehabilitacji oraz zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego 
na rzecz osób objętych opieką fundacji, Usługi gromadzenia 
funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, 
Zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup 
leków oraz materiałów higienicznych dla pacjentów oddzia-
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łów szpitalnych, Zbiórka funduszy na zakup sprzętu medycz-
nego dla oddziałów szpitalnych, Usługi zbiórki funduszy 
na rzecz organizacji szkoleń specjalistycznych dla personelu 
medycznego, Usługi zbiórki funduszy na cele stypendiów 
fundowanych dla dzieci i młodzieży, dla niepełnosprawnych 
sportowców, kombatantów, żołnierzy niepełnosprawnych 
w wyniku działań bojowych, Finansowanie inwestycji zwią-
zanych z działalnością sportową, służbą zdrowia i pomocą 
społeczną, Usługi wynajmowania i dzierżawy nieruchomo-
ści, Usługi wynajmowania pomieszczeń mieszkalnych, biuro-
wych, przemysłowych, konferencyjnych, budynków i obiek-
tów konferencyjnych, turystycznych, wypoczynkowych i ho-
telowych, usługi wynajmowania nieruchomości do prowa-
dzenia działalności hotelowej, do prowadzenia usług me-
dycznych i rehabilitacyjnych, na sale konferencyjne oraz 
do prowadzenia usług gastronomicznych, Wynajmowanie 
nieruchomości nie zabudowanych, Sponsorowanie imprez 
kulturalnych, Usługi w zakresie kart rabatowych na cele kul-
turalne dla młodych ludzi, 41 Organizowanie imprez sporto-
wych, zawodów i turniejów sportowych, Rozrywka w posta-
ci wyścigów kolarskich, Świadczenie usług sportowych i re-
kreacyjnych, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udo-
stępnianie klubowych obiektów, sprzętu rekreacyjnego 
i sportowego dla szkół, organizacji, ośrodków i innych placó-
wek, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, 
Usługi klubów sportowych, Usługi szkół [edukacja] w tym 
szkoły sportowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zapewnienie 
obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świe-
żym powietrzu, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Świadczenie 
usług rozrywkowych dla dzieci, Zajęcia zorganizowane dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Organizacja festynów, imprez 
dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, Organiza-
cja i finansowanie imprez sportowych dla osób niepełno-
sprawnych, Organizacja i finansowanie imprez rozrywko-
wych i edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, Usługi kształcenia i nauczania, Organizowane i prowa-
dzenie wystaw, pokazów, koncertów, konferencji, zjazdów, 
seminariów, konkursów i spotkań w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i edukacyjnych, Usługi organizacji sympozjów, 
seminariów i konferencji z dziedziny medycyny, farmacji, ko-
smetologii, w zakresie dietetyki, medycyny, rehabilitacji, ko-
smetyki, rekreacji, sportu, ekologii, Usługi klubów rozrywko-
wych i kulturalnych, Organizowanie pokazów mody i spekta-
kli teatralnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw, poka-
zów, koncertów, konferencji, zjazdów, seminariów, konkur-
sów i spotkań w tym związanych z historią i tradycją sportu, 
Budowanie w społeczeństwie pozytywnych wzorców opar-
tych na kulturze fizycznej i sporcie, Wystawy muzealne, Udo-
stępnianie obiektów muzealnych (pokazy, wystawy), Organi-
zowanie przyjęć okolicznościowych, Organizowanie imprez 
i zawodów sportowych, usługi w zakresie poprawiania kon-
dycji fizycznej, kluby zdrowia, kluby fitness, siłownie, Prowa-
dzenie klubu golfowego, tenisowego, organizowanie i pro-
wadzenie zawodów, treningów i nauki dyscyplin i gier spor-
towych, Organizowanie i prowadzenie treningów i nauki 
dyscyplin sportowych, nauki i treningów w zakresie tańca, 
Zapewnienie dzieciom i młodzieży ubiorów sportowych 
oraz innych akcesoriów lub sprzętu niezbędnych do uczest-
nictwa w zajęciach sportowych, Usługi wydawnicze: publi-
kowanie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników 
i innych materiałów drukowanych, publikowanie w Interne-
cie książek, gazet, broszur, poradników, podręczników w for-
mie nieprzeznaczonej do zapisu na komputerze, Wypoży-
czanie taśm filmowych, zapisanych nośników informacji, 
dźwięku i obrazu, Zawodowe poradnictwo w zakresie edu-
kacji i/lub kształcenia, Usługi organizacji konferencji, sympo-

zjów, zjazdów naukowych w celu propagowania kultury fi-
zycznej, sportu i ruchu olimpijskiego, Usługi w zakresie orga-
nizacji konferencji, seminariów i sympozjów w celu nawiąza-
nia współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, re-
kreacji i sportu, Wynajmowanie terenów parkowych i rekre-
acyjnych służących organizacji imprez rozrywkowych i tury-
stycznych, Udzielanie informacji dotyczącej usług wymienio-
nych powyżej, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
konferencji, sympozjów, prelekcji, Publikacja elektroniczna 
on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, Usługi 
wydawnicze.

(210) 531771 (220) 2021 07 20
(731) GAMELEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO SMAKI biosmaki.pl

(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kieł-
basy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, kon-
serwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce 
i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki 
owocowe, dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, 
produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą 
mleka, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzyw-
ne z przewagą produktów mlecznych, jogurty, mrożone 
jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło 
czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, 
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce 
i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mro-
żone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania go-
towe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, 
przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzyw-
ne, skórki owocowe, miąższ z owoców, żelatyna do żywno-
ści, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa 
puszkowane, owoce kandyzowane, Owoce morza, zupy, 
składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mro-
żone grzyby, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki 
kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie, Żywność dietetycz-
na składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność 
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca 
się głównie z owoców i warzyw, 30 Kawa, herbata, herbata 
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, na-
poje kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki 
naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby 
mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie 
produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, ma-
karony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby 
piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy 
do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkop-
ty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki 
owocowe (słodycze), Czekolada, lody, lody spożywcze, lody 
spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbety 
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(lody), miód, propolis i inne spożywcze produkty pszcze-
larskie ujęte w tej klasie, syropy z melasy, drożdże, drożdże 
piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy zioło-
we, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia 
nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs, 
31 Kasza jęczmienna perłowa [niełuskana], Nieprzetworzo-
na komosa ryżowa, Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetwo-
rzone warzywa, Nieprzetworzone zboża, Surowa pszenica, 
Surowe warzywa, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, 
nie ujęte w innych klasach, skorupiaki, ryby, świeże owoce 
i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzy-
by, zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, 
kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód, 32 Piwo, 
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, 
sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarza-
nia wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje 
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoho-
lowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, na-
poje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, 
zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe 
owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki, napoje 
i nektary o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, 
warzywne i owocowo-warzywne soki, napoje i nektary 
wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub 
innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako napoje, napo-
je izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, 
lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do spo-
rządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napo-
jów, Smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, 
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez 
dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodat-
ku produktów mlecznych, 33 Napoje alkoholowe, napoje 
alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawiera-
jące owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholo-
we, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożyw-
czymi, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygo-
towywanie posiłków, napojów i żywności, usługi caterin-
gowe, prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, 
barów szybkiej obsługi, stołówek, punktów gastronomicz-
nych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie 
domów turystycznych, pensjonatów, hoteli.

(210) 531775 (220) 2021 07 20
(731) SIIMA PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Książniczki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siima

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.11.01
(510), (511) 6 Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wy-
jątkiem czcionek, Dekoracje ścienne 3D wykonane z metali 
nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Etykiety metalowe, Figurki ozdob-
ne wykonane z metali nieszlachetnych, Folie metalowe 
do zawijania i pakowania, Kosze metalowe, Metalowe bran-
soletki identyfikacyjne, Metalowe ozdoby do decoupage 
i rękodzieł, Metalowe pudełka ozdobne, Metalowe ramki 
pudełkowe, Metalowe skrzynki, Pudełka gotowe (opakowa-
nia) [metalowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Statuetki 
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Zamknięcia metalo-
we, 8 Dziurkacze numerujące, Dziurkacze rewolwerowe [na-
rzędzia ręczne], Dłuta rzeźbiarskie, Etui na maszynki do go-
lenia, Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Kabury, etui 
fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, Przyrządy do ozdabia-
nia ciała ludzkiego, Przyrządy do strzyżenia [ręczne], Przy-
rządy tnące [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], 
Pęsety, Rozpylacze pompowane ręcznie, Rączki do narzędzi 
ręcznych, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji uro-
dy dla ludzi i zwierząt, Spraye [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Stemple do wypalania, Szpachelki dla artystów, Szydła, 
Torby na narzędzia [wyposażone], Zestawy do golenia, Ze-
stawy do manicure, Zestawy do pedicure, Żelazka, Żelazka 
[narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelazka do karbowania 
[gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia szewskie], 16 Ad-
resarki, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Aktówki [artykuły biurowe], Akwarele, Albumy do wklejania, 
Aparaty do wykonywania winiet, Arkusze do pakowania 
z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, 
Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Biały karton, Bibuły, 
Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki [artykuły papier-
nicze], Brokat do celów biurowych, Chłonne arkusze papie-
ru lub plastiku do pakowania żywności, Czcionki ze stali, 
Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje na środek stołu z pa-
pieru, Dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z tektury, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, Etui na identyfikatory [artykuły biuro-
we], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Ety-
kiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru 
lub kartonu, Figurki [statuetki] z papieru mâché, Figurki 
z papieru, Folia do pakowania prezentów, Folia samoprzy-
legająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, 
Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Formula-
rze [blankiety, druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały 
dla artystów], Fotografie [Urządzenia do oprawiania -], Gir-
landy papierowe, Identyfikatory [artykuły biurowe], Karton, 
Karton opakowaniowy, Karton z miazgi drzewnej [artykuły 
papiernicze], Kartonowe pudełka [do pakowania przemy-
słowego], Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe 
pudełka do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pu-
dełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudeł-
ka na prezenty, Kartony do dostarczania towarów, Kasetki 
na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe], Kasetki 
na stemple [pieczątki], Klamerki, klipsy do papieru, Kokardy 
do pakowania ozdobnego, Kokardy papierowe, Kokardy pa-
pierowe do pakowania prezentów, Kokardy papierowe, inne 
niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, Kolorowy karton, 
Koperty [artykuły piśmienne], Koperty na butelki z papieru 
lub kartonu, Koperty papierowe do pakowania, Lak do pie-
czętowania, Masy specjalne do pieczętowania do użyt-
ku piśmiennego, Materiały do opakowywania, Materiały 
do pakowania wykonane z krochmalu lub skrobi, Materiały 
do pakowania z kartonu, Materiały do pakowania z papieru, 
Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały dru-
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kowane, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla artystów 
i do dekoracji, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały opakowa-
niowe wykonane z tektury, Materiały piśmienne, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Matryce do druku 
ręcznego, Maty stołowe z papieru, Modelina polimerowa, 
Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Opłatki do pieczęto-
wania, Osłony z papieru na doniczki, Ozdoby ścienne z pa-
pieru, Palety dla malarzy, Papier, Papier do elektrokardiogra-
fów, Papier do kalkomanii, Papier do malarstwa i kaligrafii, 
Papier do maszyn rejestrujących, Papier do pisania [listowy], 
Papier do radiogramów, Papier do użytku na stołach do ba-
dań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny [bibuła], Papier 
fluorescencyjny, Papier higieniczny, Papier i karton, Papier 
ilustracyjny, Papier mâché, Papier parafinowany, Papier per-
gaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżowy, Papier srebr-
ny, Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], Papier z miazgi 
drzewnej, Papier świecący, Papierowe etykietki na prezenty, 
Papierowe pojemniki do przechowywania, Papierowe sza-
blony do wycinanek, Podstawki pod kufle do piwa, Podusz-
ki do stempli, pieczęci, Pojemniki na ołówki, Pudełka kar-
tonowe, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Pudełka 
na pióra, Pudełka tekturowe, Pudełka z papieru lub karto-
nu, Pudła na kapelusze z tektury, Pędzle, Pędzle do pisania, 
Płytki adresowe do adresarek, Rozetki papierowe, Ręczniki 
papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Serpentyny 
z krepiny, Składane pudełka kartonowe, Składane pudełka 
z papieru, Szablony kreślarskie, Szyldy z papieru lub z kar-
tonu, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśmy 
do kodów kreskowych, Taśmy papierowe, Taśmy przylepne 
do celów papierniczych lub do użytku domowego, Torby 
na prezenty, Torby papierowe, Torby papierowe do pako-
wania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Torebki oraz artykuły do pako-
wania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Uchwyty do stempli, pieczęci, Washi [papier 
japoński], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, Wosk do modelowania nie do celów stomato-
logicznych, Wstążki papierowe, Wstążki papierowe, inne niż 
pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinanki papiero-
we, Wypełnienie z papieru lub kartonu, 18 Aktówki, Chle-
baki, Etui do kart kredytowych, Etui na karty [portfele], Etui 
na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Etui na krawa-
ty, Etui na wizytówki, Etui, futerały na dokumenty, Etykiety 
skórzane, Futerały na przybory do golenia, sprzedawane 
bez wyposażenia, Futerały przenośne na dokumenty, Imita-
cje skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wypo-
sażenia, Kuferki kosmetyczne, Kuferki na kosmetyki [puste], 
Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposa-
żenia, Sztuczna skóra, Teczki, Torby, Torby na narzędzia, pu-
ste, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Torby szkolne [z pa-
skiem na ramię], Wiklinowe kufry kori, Wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, Zawieszki, etykiety bagażowe, 
22 Liny, linki i sznury, Niemetalowe sznury, Płachty papie-
rowe ochronne, Sznurek do pakowania, Sznurki, Sznurki 
do zawieszania obrazów, Sznurki do zawieszania przed-
miotów, Sznury do pakowania, Taśmy i pasy, Torby i worki 
do pakowania, przechowywania i transportu.

(210) 531776 (220) 2021 07 20
(731) ŁUKOWA TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ, 

MIECZYSŁAW PĘKALA SPÓŁKA JAWNA, Łukowa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) LUKOWA TOBACCO

(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 34 Tytoń, Tytoń surowy, Tytoń w liściach, Tytoń 
do papierosów, Wyroby tytoniowe, Tytoń do fajek, Tytoń 
do palenia, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty 
tytoniu), 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu.

(210) 531778 (220) 2021 07 20
(731) EURO TRADEX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz
(540) (znak słowny)
(540) EURO-TRADEX
(510), (511) 40 Recykling, Recykling odpadów, Usługi recy-
klingowe, Usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling].

(210) 531780 (220) 2021 07 20
(731) ALEKSIEJ MARCIN, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKEN

(531) 24.07.01, 19.07.01, 03.09.15, 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów.

(210) 531781 (220) 2021 07 20
(731) SIDOROWICZ MACIEJ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUATECHNIKA

(531) 26.07.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: 
zbiorniki metalowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie: zbiorniki metalowe na deszczówkę, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie: zbiorniki niemetalowe 
na deszczówkę, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: 
zbiorniki niemetalowe na deszczówkę, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie szamb do celów domowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie szamb do celów domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie separatorów 
substancji ropopochodnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie separatorów substancji ropopochodnych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie separatorów tłuszczu, 
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Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie separatorów tłuszczu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: zbiorniki z two-
rzyw sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: zbiorniki z tworzyw 
sztucznych na paliwo [inne niż części pojazdów], Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie: pojemniki do magazy-
nowania, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: pojemniki 
do magazynowania, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie części do systemów gromadzenia wody deszczowej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części do systemów 
gromadzenia wody deszczowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie części do systemów odprowadzania nieczy-
stości [szamb], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części 
do systemów odprowadzania nieczystości [szamb], Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części do przydomowych 
oczyszczalni ścieków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie części do przydomowych oczyszczalni ścieków, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie części do mobilnej stacji 
paliw, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części do mo-
bilnej stacji paliw, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
pomp, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pomp.

(210) 531782 (220) 2021 07 20
(731) RAGIN MAREK, Józefosław
(540) (znak słowny)
(540) BAS Logistics
(510), (511) 39 Usługi transportowe i dostawa drogą po-
wietrzną, kolejową i drogą morską, z wyłączeniem samocho-
dów ciężarowych, ciągników, autobusów, przyczep, naczep, 
przyczep samozbierających, przyczep i żurawi załadunko-
wych.

(210) 531784 (220) 2021 07 21
(731) IBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane 
materiały metalowe, Markizy metalowe [materiały budow-
lane], Materiały metalowe na rusztowania budowlane, Me-
talowe materiały budowlane, Metalowe materiały budow-
lane w postaci płyt, Metalowe materiały budowlane w po-
staci arkuszy, Metalowe materiały budowlane w postaci 
paneli, Metalowe materiały i elementy budowlane i kon-
strukcyjne, Metalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], 
Ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], 
Ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, Stalowe ma-
teriały budowlane, Stropy [metalowe materiały budowla-
ne], 19 Betonowe materiały budowlane, Bloczki budowlane 
zawierające materiały izolacyjne, Budowlane materiały be-

tonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem 
szklanym, Fornir kamienny [materiały budowlane], Materia-
ły budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały bu-
dowlane na bazie wapna, Materiały budowlane (nie z me-
talu), Materiały budowlane niemetalowe o właściwościach 
akustycznych, Materiały budowlane przeciwogniowe, Ma-
teriały budowlane składające się ze szkła, Materiały budow-
lane wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane 
z bitumu, Materiały budowlane z drewna, Materiały bu-
dowlane z kamienia naturalnego, Materiały budowlane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały budowlane 
z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, Materiały 
budowlane z włókien mineralnych, Materiały budowlane 
ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia, Ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna 
i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane 
i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów 
i betonu, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne 
z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Niemetalowe materiały 
budowlane do pokrywania dachu, Niemetalowe materiały 
budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
Niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania bu-
dynków przed ciągami powietrznymi, Niemetalowe mate-
riały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwe-
rozyjne [materiały budowlane niemetalowe], Płyta pilśnio-
wa [materiały budowlane], Powłoki [materiały budowlane], 
Siding winylowy [materiały budowlane], Słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, Szklane materiały bu-
dowlane, Tektura słomowa [materiały budowlane], 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z blacharskimi materia-
łami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z blacharskimi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z budowlanymi materiałami metalo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budowlany-
mi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z markizami metalowymi [materiały budowla-
ne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z markizami me-
talowymi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami metalowymi na rusztowa-
nia budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ma-
teriałami metalowymi na rusztowania budowlane, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiała-
mi budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z metalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z metalowymi materiałami budowla-
nymi w postaci płyt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci płyt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi ma-
teriałami budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowla-
nymi w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w po-
staci paneli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meta-
lowymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiała-
mi i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami 
i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z metalowymi narożnikami 
ochronnymi nakładanymi na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z metalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi mate-
riałami z metalu [materiały budowlane], Usługi sprzedaży 



96 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2021

hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami z metalu 
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ogniotrwałymi budowlanymi materiałami me-
talowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ognio-
trwałymi budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze stalowymi materiałami 
budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sta-
lowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze stropami [metalowe materiały budow-
lane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stropami 
[metalowe materiały budowlane], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z betonowymi materiałami budowlany-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z betonowymi 
materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z bloczkami budowlanymi zawierającymi mate-
riały izolacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bloczkami budowlanymi zawierającymi materiały izola-
cyjne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budowla-
nymi materiałami betonowymi umacnianymi tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z budowlanymi materiałami betonowymi 
umacnianymi tworzywami sztucznymi i włóknem szkla-
nym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fornirem 
kamiennym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z fornirem kamiennym [materiały budow-
lane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami 
budowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami budowlanymi na bazie 
wapna, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi na bazie wapna, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami budowlanymi (nie z metalu), 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami bu-
dowlanymi (nie z metalu), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami budowlanymi niemetalowymi 
o właściwościach akustycznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami budowlanymi niemetalowymi 
o właściwościach akustycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami budowlanymi przeciwognio-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami 
budowlanymi przeciwogniowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami budowlanymi składającymi 
się ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materia-
łami budowlanymi składającymi się ze szkła, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi 
wykonanymi z włókna skalnego, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami budowlanymi wykonanymi 
z włókna skalnego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami budowlanymi z bitumu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z bitumu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami bu-
dowlanymi z drewna, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami budowlanymi z drewna, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z materiałami budowlanymi z kamienia 
naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mate-
riałami budowlanymi z kamienia naturalnego, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi 
z materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z materiałami budowlanymi z materiałów 
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw sztucz-
nych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw sztucz-
nych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z materiałami budowlanymi z włókien mine-

ralnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiała-
mi budowlanymi z włókien mineralnych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi ze szkła, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami bu-
dowlanymi ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z materiałami budowlanymi ze sztucznego kamienia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami bu-
dowlanymi ze sztucznego kamienia, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi z drewna i sztucznego drewna, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami i elementami 
budowlanymi i konstrukcyjnymi z drewna i sztucznego 
drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materia-
łami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z piasku, 
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami i elementami budowla-
nymi i konstrukcyjnymi z piasku, kamienia, skał, gliny, mine-
rałów i betonu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjny-
mi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z materiałami i elementami budowlanymi 
i konstrukcyjnymi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi materia-
łami budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami budow-
lanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi 
do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami 
budowlanymi do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi 
materiałami budowlanymi do zabezpieczania budynków 
przed ciągami powietrznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi 
do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrzny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowy-
mi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi 
materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi 
materiałami budowlanymi, niemetalowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami bu-
dowlanymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi [materiały 
budowlane niemetalowe], Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi [materiały 
budowlane niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płytami pilśniowymi [materiały budowlane], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytami pilśniowy-
mi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z powłokami [materiały budowlane], Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z powłokami [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sidin-
giem winylowym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z sidingiem winylowym [materiały bu-
dowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze słupa-
mi betonowymi do użytku jako materiały budowlane, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze słupami betonowymi 
do użytku jako materiały budowlane, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze szklanymi materiałami budowlany-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szklanymi ma-
teriałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z tekturą słomową [materiały budowlane], Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z tekturą słomową [mate-
riały budowlane].
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(210) 531786 (220) 2021 07 21
(731) FUNDACJA ROZWOJU SPORTU ESPANOLA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESPAÑOLA

(531) 24.07.01, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów sportowych, Szkolenia sportowe, Usługi klu-
bów sportowych, Zajęcia sportowe.

(210) 531794 (220) 2021 07 21
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKURATOR

(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.01.01, 20.01.11
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki che-
miczne do nawozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kom-
post, obornik, nawozy, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Żywe 
mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub celów 
weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych 
lub weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne prepa-
raty do użyźniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy użyźniające glebę, Organicz-
ne proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze 
do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, Środki do uzdat-
niania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych.

(210) 531795 (220) 2021 07 21
(731) NITECKA MILENA LAS, Radomsko
(540) (znak słowny)
(540) ZAGAJNIK
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Organizowanie 
posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 531798 (220) 2021 07 21
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(552) (znak znak stanowiący deseń)

(540) V

(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.17, 25.07.25
(571) opis znaku: Znak składa się ze zwielokrotnionej fanta-

zyjnie zapisanej litery „V” (barwy: ciemnoniebieski, 
ciemnoczerwony, beżowy; tło: różowe)

(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyj-
ne, Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 
42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531800 (220) 2021 07 21
(731) MS ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Road

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 Transport i dostawy towarów, Transport 
i składowanie towarów.

(210) 531805 (220) 2021 07 21
(731) NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) X-NEO
(510), (511) 9 Mikrofony, torby do laptopów, klawiatury 
do komputerów, podkładki pod myszy, myszki komputero-
we, głośniki komputerowe, słuchawki gamingowe.

(210) 531809 (220) 2021 07 21
(731) MIDI ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MIDI ZOO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pieluchy 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usługi sprze-



98 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2021

daży detalicznej związane z następującymi produktami: neu-
tralizator zapachu zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: białkowe su-
plementy dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: owadobójcze szampony dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: witaminy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: dodatki leczni-
cze do pożywienia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jednorazowe pieluchy 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: majtki higieniczne dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: suplementy diety dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: ziołowe maści zapobiegające swędzeniu 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne 
na robaki u zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: deozodoranty dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odświeżacze zapa-
chów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szampony dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: koce dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: słód dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: karma dla królików, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: napoje dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: herbatniki 
zbożowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ściółka dla małych zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt udomo-
wionych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: artykuły spożywcze dla zwierząt morskich, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: napoje dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: piasek aro-

matyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: kości i pałecz-
ki jadalne dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: papier ścierny dla 
zwierząt domowych [ściółka], Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: papier pokryty pia-
skiem do wyściełania dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: jadalne 
kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: smako-
łyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
złotych rybek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: karmy dla kotów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: karma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karmy w puszce prze-
znaczone dla kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: karmy w puszce przeznaczone 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wołowinę 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające 
wątróbkę do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
w postaci kółeczek do karmienia kotów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: pokarm dla 
chomików, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb lub składa-
jący się z ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: puszkowane pożywienie dla psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: suchary dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ciastka dla szczeniaków, Usługi sprzedaży deta-



Nr  ZT33/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

licznej związane z następującymi produktami: ciastka dla ko-
tów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: jadalne smakołyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: smakołyki 
dla ptaków, jadalne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: grzebienie przeciw wszom dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kółka dla zwierząt domowych 
[przyrządy ułatwiające poruszanie się], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki 
w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zabawki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: zabawki i gry dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt domowych zawierające kocimiętkę, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: zabawki dla zwierząt domowych wykonane ze sznur-
ka, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: zabawki „o rety krety” dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: siedzenia bezpieczeństwa dla 
zwierząt domowych do użytku w pojazdach, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: torebki 
z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: papierowe podkładki do klatek dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: łopatki wykonane z kartonu 
do usuwania odchodów zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: torebki 
z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ubranka dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: obroże dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kokardy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: smycze dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: stroje dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szpony zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: poduszki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: klatki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kontenery dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: budki dla zwierząt 

domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: posłania 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: budy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przenośne posłania dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: domki do zabawy dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci 
i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
miski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rękawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
grzebienie przeznaczone dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kuwety dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: szczotki do pielęgnacji 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: naczynia na pokarm dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pojemniki na żywność dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: łopatki do usuwania nieczystości zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pojemniki na nieczystości dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: miski do picia dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ręka-
wice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: elek-
tryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie 
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do czyszczenia łap zwierząt domo-
wych, nieelektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: szczotki do usuwania futra dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: grzebienie do rozczesywania 
sierści dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pojemniki z tworzyw 
sztucznych do dozowania żywności dla zwierząt domowych.

(210) 531810 (220) 2021 07 21
(731) WĄSOWICZ PIOTR VASCOO, Promnik
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATTOOLAND.PL

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Tatuaże zmywalne.

(210) 531811 (220) 2021 07 21
(731) KWIATKOWSKI RAFAŁ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) TRANSLAX
(510), (511) 41 Tłumaczenia (Usługi -), Tłumaczenia języko-
we, Tłumaczenia, Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, 
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi 
w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

(210) 531820 (220) 2021 07 20
(731) TIMOFIEJUK JACEK TFK ROADS, Siemiatycze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TFK roads

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 37 Układanie rurociągów, Budowa rurociągów, 
Serwisowanie rurociągów, Instalacja rurociągów, Instalacja 
systemów rurociągów, Instalacja rurociągów lądowych, Izo-
lowanie rurociągów, Izolacja rurociągów, Naprawcze roboty 
budowlane, Budowa autostrad, Budowa tuneli, Budowa mo-
stów, Naprawa systemów kanalizacji, Budowa sieci autostrad, 
Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, Kopanie ziemi, 
Asfaltowanie, Budowa autostrad na zamówienie, Budowa 
dróg, Budowa dróg na zamówienie, Budowa fundamentów 
mostów, Budowa fundamentów dróg, Budowa jezdni, Budo-
wa ulic, Budowanie domów, Budowanie mostów, Budowa-
nie nieruchomości, Budownictwo, Czyszczenie budynków 
[powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie zewnętrznych po-
wierzchni budynków, Drenaż gruntu, instalacja gazociągów 
i wodociągów, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja 
przewodów wodociągowych, Konserwacja dróg, Malowanie 
pasów na nawierzchni, Malowanie znaków, Przygotowanie 
terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod bu-
dowę, Stawianie znaków, Układanie i budowa rurociągów, 
Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne.

(210) 531823 (220) 2021 07 20
(731) ŻAK MARCIN AX I S, Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) AMLED

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.07.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: żarówki oświetleniowe, 
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, elementy oświe-
tleniowe, osprzęt oświetleniowy, instalacje oświetleniowe, 
urządzenia oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, szyny 
oświetleniowe [urządzenia oświetleniowe], oświetlenie 
nastrojowe, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ścienne, 
oświetlenie ogrodowe, oświetlenie elektryczne, oświetle-
nie wystawowe, oświetlacze podczerwieni, oświetlenie de-
koracyjne, szkło oświetleniowe, reflektory oświetleniowe, 
elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, oświetlenie 
dekoracyjne na choinki, lampy do dekoracji świątecznych, 
światła do dekoracji świątecznych, elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego, kolorowe światełka do dekoracji 
świątecznych, sznury kolorowych lampek do celów deko-
racyjnych, lampki na choinki świąteczne, światełka linkowe, 
łańcuchy z lampkami, lampki nocne [inne niż świeczki], elek-
tryczne instalacje oświetleniowe, wyposażenie oświetlenio-
we zewnętrzne, ozdobne zestawy oświetleniowe, instalacje 
do oświetlania choinek, oprawy do elektrycznego oświetla-
nia wnętrz, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, 
przewody świetlne do celów oświetleniowych, światełka 
elektryczne do ozdób świątecznych, rzutniki światła, ilumina-
tory światłowodowe, światła do instalacji na zewnątrz, lampy 
elektryczne, lampy stołowe, lampy fluorescencyjne, lampy 
ścienne, lampy łukowe, lampy próżniowe, lampy halogeno-
we, stojące lampy, lampy oświetleniowe, lampiony elektrycz-
ne, sznury lampek, ozdoby choinkowe [lampy], oświetlenie 
dachowe [lampy], podwodne lampy LED, lampki elektrycz-
ne na choinki, lampy w formie świeczki, bezpłomieniowe 
świece z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], światełka 
na choinki [inne niż świece], lampiony na świece, świece LED, 
świece elektryczne, świece bezpłomieniowe, świecące pa-
łeczki, oświetlenie solarne, zespoły świetlne, listwy świetlne, 
pasma świetlne, chemiluminescencyjne pałeczki świetlne, 
reflektory do kontroli świetlnej, sznury kolorowych lampek.

(210) 531824 (220) 2021 07 20
(731) I-COLLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.02
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Działalność gospodarcza 
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność 
gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), Działal-
ność gospodarcza ( specjalistyczne doradztwo w zakresie), 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w za-
kresie -), Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi do-
radcze w-), 36 Analizy finansowe, Finansowe (doradztwo-), 
Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Firmy 
windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Inwesty-
cje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Odzyskiwanie zale-
głych długów, Transakcje finansowe, Zarządzanie finansami.

(210) 531825 (220) 2021 07 20
(731) I-COLLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Działalność gospodarcza 
(doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność 
gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), Działal-
ność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie-), 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w za-
kresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi do-
radcze w-), 36 Analizy finansowe, Finansowe (doradztwo-), 
Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Firmy 
windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Inwesty-
cje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Odzyskiwanie zale-
głych długów, Transakcje finansowe, Zarządzanie finansami.

(210) 531835 (220) 2021 07 22
(731) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mikroPolska PARK EDUKACYJNY

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.17
(510), (511) 41 Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo 
i muzea.

(210) 531836 (220) 2021 07 22
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)

(540) TIODIL
(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) 531838 (220) 2021 07 20
(731) LISZEWSKI SŁAWOMIR, CHĄDZYŃSKI ADAM 

DELFORM SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DELFORM
(510), (511) 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo meblowe, Stolar-
stwo [produkcja na zamówienie], Stolarstwo meblowe [pro-
dukcja na zamówienie], Profilowanie mebli, Produkcja mebli 
na zamówienie, Produkcja mebli na zamówienie i według 
specyfikacji osób trzecich, Usuwanie powłok z mebli.

(210) 531841 (220) 2021 07 22
(731) TEEKANNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) WORLD OF GINGER
(510), (511) 30 Herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa, 
inna niż do celów leczniczych, napary, inne niż do celów 
leczniczych i namiastki tych towarów, także z innymi skład-
nikami, Wyciągi z herbaty, Herbata mrożona, Preparaty i na-
poje gotowe (ujęte w klasie 30) na bazie herbaty, herbaty 
owocowej, herbaty ziołowej, naparów lub ekstraktów z tych 
towarów, także z innymi składnikami, Dodatki smakowe 
do napojów, inne niż olejki eteryczne, 32 Napoje bezalkoho-
lowe, Napoje bezalkoholowe z dodatkiem herbaty, herbaty 
owocowej, herbaty ziołowej lub naparów, Napoje owoco-
we i soki owocowe, Woda, Woda aromatyzowana, Syropy 
do wyrobu napojów, Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów.

(210) 531846 (220) 2021 07 22
(731) ŁAPUK WOJCIECH ZITERM, Harbutowice
(540) (znak słowny)
(540) ZITERM
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, Prace biurowe, Administrowanie działal-
nością gospodarczą, Administrowanie programami moty-
wacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług 
dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościo-
wych obejmujących zniżki lub zachęty, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public 
relations, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostar-
czanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie 
handlu elektronicznego, Dystrybucja reklam i ogłoszeń han-
dlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing interneto-
wy, Marketing referencyjny, Organizowanie i przeprowadza-
nie aukcji za pośrednictwem internetu, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie towarów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja ma-
teriałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Przygotowy-
wanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama 
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe 
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sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usłu-
gi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: urządze-
nia i materiały instalacyjne przeznaczone do instalacji grzew-
czych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji 
klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, in-
stalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, 
instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku sie-
ci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym materiały instala-
cyjne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 
pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, 
rekuperatory, klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory 
słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowolta-
iczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: urządzenia i materiały instalacyjne przezna-
czone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, insta-
lacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, 
instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji 
kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, 
przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyj-
nej, w tym materiały instalacyjne grzewcze, materiały insta-
lacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, 
kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, 
centralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, zbior-
niki, wymienniki, panele fotowoltaiczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej online związane z następującymi produktami: 
urządzenia i materiały instalacyjne przeznaczone do insta-
lacji grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, 
instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp 
ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów 
słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy 
do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym 
materiały instalacyjne grzewcze, materiały instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły 
na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, cen-
tralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, zbiorniki, 
wymienniki, panele fotowoltaiczne, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, 
naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja sys-
temów do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja systemów 
ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja 
urządzeń wentylacyjnych, Usługi uszczelniania otworów 
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do susze-
nia, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Re-
gularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regularne 
serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu, Regularne ser-
wisowanie urządzeń do wentylacji, Odnawianie instalacji kli-
matyzacyjnych, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Naprawa 
urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania 
ciepła, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń 
grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Modernizacja instalacji do ogrzewania 
budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wenty-
lacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do kli-
matyzacji budynków, Modernizacja instalacji do wentylacji 

budynków, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną, Naprawa i konserwacja bojle-
rów, Naprawa instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sani-
tarnych, Naprawa i konserwacja pomp, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi do-
radcze w zakresie instalacji pomp, Usługi w zakresie napraw 
wymienników ciepła, Instalacja systemów odprowadzania 
ciepła, Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją gazowych podgrzewaczy wody, Serwis w sytu-
acjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Napra-
wa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Insta-
lacja urządzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, 
Instalowanie systemów rur doprowadzających gaz, Naprawa 
odkurzaczy, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania 
słonecznego, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania 
słonecznego, Konserwacja i naprawa instalacji energii sło-
necznej, Usługi montażu instalacji grzewczych, instalacji 
sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, in-
stalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowol-
taicznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji cen-
tralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku sieci gazowej, 
wodnej i kanalizacyjnej, 39 Transport drogowy, Transport, 
Transport towarów, Transport lądowy, Organizowanie trans-
portu, Transport drogowy ładunków, Transport i składowa-
nie, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników 
do magazynowania i transportu, Usługi wynajmu związane 
z transportem i magazynowaniem, Pakowanie i składowanie 
towarów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie transportu.

(210) 531849 (220) 2021 07 22
(731) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) SAHARA
(510), (511) 31 Nasiona traw.

(210) 531860 (220) 2021 07 22
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smartfood

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.02, 26.13.25
(510), (511) 30 Przekąski z kukurydzy, Kukurydza prażona 
[popcorn].

(210) 531862 (220) 2021 07 22
(731) KARPIŃSKI BARTOSZ, Płock
(540) (znak słowny)
(540) ANBIVRO
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu 
oraz oprogramowanie sprzętowe, Oprogramowanie do apli-
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kacji i serwerów internetowych, Mobilne aplikacje, Programy 
komputerowe, Komputerowe programy operacyjne, Pro-
gramy do przetwarzania danych, Oprogramowanie kom-
puterowe [programy] do zarządzania bazami danych, Opro-
gramowanie interaktywne baz danych, Oprogramowanie 
do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do za-
pewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Oprogra-
mowanie do interaktywnych gier on-line oraz gier kompute-
rowych, Gry komputerowe w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, Oprogramowanie 
gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie do gier 
komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Po-
bierane gry komputerowe, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Marketing internetowy, Optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, 42 Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie kompu-
terów, Programowanie aplikacji multimedialnych, Programo-
wanie oprogramowania telekomunikacyjnego, Programo-
wanie stron internetowych, Programowanie komputerowe 
dla osób trzecich, Programowanie komputerów i projekto-
wanie oprogramowania, Programowanie gier komputero-
wych, gier sieciowych i mobilnych, Programowanie sperso-
nalizowanych stron internetowych, Programowanie aplikacji 
webowych, Programowanie komputerowe do przetwarza-
nia danych, Programowanie programów do przetwarzania 
danych, Programowanie aplikacji wykorzystujących bazy da-
nych, Programowanie oprogramowania do zarządzania ba-
zami danych, Projektowanie i opracowywanie programów 
komputerowych baz danych, Usługi programowania kom-
puterowego w zakresie bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, Programowanie kompu-
terów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerów 
i konserwacja programów komputerowych, Projektowanie 
i tworzenie oprogramowania oraz systemów komputero-
wych, sieciowych i mobilnych, Projektowanie, tworzenie 
i programowanie stron internetowych, Planowanie, projek-
towanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Instalacja 
i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie i projektowanie indeksów infor-
macji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Usługi podmiotów zewnętrznych 
w dziedzinie informatyki, Doradztwo, konsultacje i informa-
cja w zakresie technologii informacyjnych, Projektowanie 
systemów informatycznych, Konwersja kodów informa-
tycznych dla osób trzecich, Obsługiwanie wyszukiwarek, 
Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych 
na rzecz osób trzecich, Instalowanie programów kompute-
rowych, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowe-
go, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Konfigu-
racja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, 
Konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogra-
mowania, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi kon-
figuracji sieci komputerowych, Usługi pisania programów 
komputerowych, Usługi pisania oprogramowania kompu-
terowego, Usługi projektowania oprogramowania kompu-
terowego, Usługi aktualizacji programów komputerowych, 
Usługi projektowania grafiki komputerowej, Usługi doradz-
twa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi 
monitorowania systemów komputerowych, Usługi projek-
towania systemów komputerowych, Usługi utrzymywania 
stron internetowych, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, 

Usługi projektowania dotyczące programów komputero-
wych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, 
Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Usługi 
w zakresie doradztwa komputerowego, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie informatyki, Usługi konsultacyjne w zakresie 
projektowania, Usługi projektowe dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi informacyjne w zakresie kompu-
terów, Usługi technologiczne w zakresie komputerów, Usługi 
projektowania graficznego wspomaganego komputerowo, 
Usługi doradcze dotyczące oprogramowania, Usługi w za-
kresie integracji systemów komputerowych, Usługi doradcze 
dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów in-
formacyjnych, Usługi doradcze w zakresie sieci komputero-
wych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii infor-
macyjnej, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania 
i tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie pomocy 
technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowa-
niem komputerowym i aplikacjami, Pomoc w zakresie tech-
nologii informacyjnej, Utrzymanie oprogramowania kom-
puterowego dotyczące bezpieczeństwa komputerowego 
oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Monitorowa-
nie systemów komputerowych w celu wykrywania nieauto-
ryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych.

(210) 531867 (220) 2021 07 22
(731) GRABOWSKI ARKADIUSZ LAMPOMAT, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lampomat.pl

(531) 29.01.12, 27.05.01, 13.01.06, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.13, 
26.11.03, 26.11.10, 26.13.25

(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu.

(210) 531869 (220) 2021 07 22
(731) PACZKOWSKI PRZEMYSŁAW LINTELI, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINTELI

(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do ładowania akumulatorów, Ła-
dowarki do ładowania akumulatorów samochodów elek-
trycznych, Ładowarki do ładowania akumulatorów pojazdów 
elektrycznych, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, w tym poprzez In-
ternet, następujących towarów: silników elektrycznych i czę-
ści zamiennych do tych silników, turbin wiatrowych, stacji 
transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz 
osprzętu do nich, urządzeń do ładowania akumulatorów, 
ładowarek do ładowania akumulatorów samochodów elek-
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trycznych, ładowarek do ładowania akumulatorów pojazdów 
elektrycznych, stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, 
akumulatorów i baterii akumulatorów, urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzanie energii elektrycznej z elek-
trowni wiatrowej, inwerterów elektrycznych, 37 Usługi w za-
kresie budowy, montażu, naprawy i serwisowania: stacji trans-
formatorowych i transformatorowo-rozdzielczych, elektrowni 
wiatrowych i fotowoltaicznych, fotowoltaicznych urządzeń 
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, stacji ładowa-
nia do pojazdów elektrycznych, Nadzór budowlany w miejscu 
budowy inwestycji energetycznych i elektrowni wiatrowych 
i fotowoltaicznych, 42 Usługi projektowania technicznego 
w zakresie: elektroenergetyki, stacji transformatorowych 
i transformatorowo-rozdzielczych, linii energetycznych i insta-
lacji elektrycznych, teletechnicznych oraz światłowodowych, 
elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, fotowoltaicznych 
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, łado-
warek do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych 
i stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

(210) 531870 (220) 2021 07 22
(731) FINE DINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fine Dine

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 8 Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztuć-
ce, 11 Podgrzewacze do jedzenia, Podgrzewacze do talerzy, 
Nieelektryczne podgrzewacze kuchenne do użytku domo-
wego, Termosy bufetowe na napoje, elektryczne, Elektrycz-
ne zaparzacze do kawy, Elektryczne zaparzacze do herbaty, 
21 Zastawa stołowa, Garnki do serwowania potraw, Kieliszki, 
Szkło [naczynia], Porcelana, Talerze, Szklanki [naczynia do pi-
cia], Tace do podawania potraw, Termosy bufetowe na napoje, 
nieelektryczne, Szklane karafki, Dzbanki, Pojemniki kuchenne, 
Naczynia ceramiczne, Naczynia szklane do napojów, Pod-
grzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Pate-
ry, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], 
Nieelektryczne zaparzacze do herbaty, Nieelektryczne zapa-
rzacze do kawy, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci internet,   nastę-
pujących towarów: Sztućce, Sztućce stołowe [noże, widelce 
i łyżki], Podgrzewacze do jedzenia, Podgrzewacze do talerzy, 
Nieelektryczne podgrzewacze kuchenne do użytku domo-
wego, Termosy bufetowe na napoje, elektryczne, Elektryczne 
zaparzacze do kawy, Elektryczne zaparzacze do herbaty, Za-
stawa stołowa, Garnki do serwowania potraw, Kieliszki, Szkło 
[naczynia], Porcelana, Talerze, Szklanki [naczynia do picia], Tace 
do podawania potraw, Termosy bufetowe na napoje, nieelek-
tryczne, Szklane karafki, Dzbanki, Pojemniki kuchenne, Naczy-
nia ceramiczne, Naczynia szklane do napojów, Nieelektryczne 
zaparzacze do kawy i herbaty, Podgrzewacze świeczkowe, 
elektryczne i nieelektryczne, Patery, Serwisy do herbaty, Ser-
wisy do kawy [zastawa stołowa], Nieelektryczne zaparzacze 
do herbaty, Nieelektryczne zaparzacze do kawy.

(210) 531871 (220) 2021 07 22
(731) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź 

(540) (znak słowny)
(540) unv
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt 
peryferyjny do komputerów, Programy komputerowe [opro-
gramowanie do pobrania], Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Urządzenia do rozpoznawania 
twarzy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Wskaźniki elek-
troniczne emitujące światło, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Aparatura do komu-
nikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia monitoru-
jące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowidy, 
Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtual-
nej, Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samo-
chodowe, Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, Chipy 
[układy scalone], Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne instalacje 
przeciwwłamaniowe, Elektroniczne systemy kontroli dostę-
pu do drzwi ryglowanych, Przyciski do dzwonków, Zamki 
elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie słoneczne, Stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 41 Doradztwo w za-
kresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania 
danych elektronicznych, Informacja o edukacji, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Nauczanie 
indywidualne, Organizowanie loterii, Organizowanie i prowa-
dzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kon-
gresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia dotyczące 
elektroniki, Szkolenia komputerowe, Szkolenia pracowników 
w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia 
w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie elektro-
nicznego przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie przetwarza-
nia danych, Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowa-
nych, Tłumaczenia, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi konsultacyjne 
związane ze szkoleniami pracowników, Udostępnianie filmów 
online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych.

(210) 531887 (220) 2021 07 23
(731) YAN HONGYAN, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aroma Maison
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(531) 03.07.07, 03.07.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Aromaty do perfum, 
Ekstrakty perfum, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Naturalne 
środki perfumeryjne, Olejki do celów perfumeryjnych, Gera-
niol do perfumowania, Kremy perfumowane, 4 Smary, prze-
mysłowe tłuszcze, woski i płyny, Świece, Świece do lampek 
nocnych, Świece do oświetlenia, Świece i knoty do oświetle-
nia, Świece i knoty do świec w celu oświetlenia, Świece łojo-
we, Świece o kształtach owoców, Świece o zapachu piżma, 
Świece okolicznościowe, Świece [oświetlenie], Świece per-
fumowane, Świece pływające, Świece pochłaniające dym, 
Świece stołowe, Świece w puszkach, Świece wotywne, Świe-
ce zapachowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne.

(210) 531904 (220) 2021 07 22
(731) STANIECZKO JAKUB, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stanieczko instalacje przemysłowe

(531) 26.13.01, 26.01.05, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Klimatyzacja do użytku w transporcie, Klima-
tyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania 
danych, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimaty-
zacja), Klimatyzatory, Przenośne klimatyzatory, Instalacje 
klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa 
maszyn, Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż in-
stalacji na placach budowy, Wynajem sprzętu budowlanego, 
Uszczelnianie budynków, Usługi doradztwa budowlanego.

(210) 531913 (220) 2021 07 23
(731) CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEKO Roślinne z Goliszewa

(531) 09.01.07, 09.01.09, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
27.05.24, 29.01.12

(510), (511) 29 Roślinne substytuty mleka, Bezmleczne 
substytuty mleka, Warzywa przetworzone, Owoce prze-
tworzone, Orzechy przetworzone, Orzechy suszone, Rośli-
ny strączkowe przetworzone, Nasiona roślin strączkowych 
w puszce, Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie wa-
rzyw, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku 
jako substytut mięsa, Substytuty serów, Substytuty mleka, 

Pasty na bazie orzechów, Owocowe pasty do smarowa-
nia, Warzywne pasty do smarowania, Pasty na bazie roślin 
strączkowych, Hummus [pasta z ciecierzycy], 30 Naleśniki, 
Placki, Placki bez mięsa, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Przetwo-
rzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, 
31 Surowe i nieprzetworzone ziarna, Ziarna [nasiona], Nie-
przetworzone ziarna do jedzenia, Świeże zioła dla celów 
spożywczych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą globalnych sieci komputerowych związane z artykuła-
mi spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi.

(210) 531921 (220) 2021 07 24
(731) WASZEK SŁAWOMIR, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) WASZKÓWKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likie-
ry, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alkohole 
destylowane, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wymie-
szane napoje alkoholowe, Destylowane napoje, Napoje al-
koholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Pitne alkohole wysokoprocentowe, Wódka, 
Likiery ziołowe.

(210) 531926 (220) 2021 07 25
(731) WOJEWODA MAGDALENA GLOTTOZABAWA, 

Piaseczno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOTTOZABAWA

(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.04.09, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.15

(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Dyski 
optyczne, Dyski optyczne z muzyką, Dyski optyczne z nagra-
niami audio, Taśmy wideo z nagranymi filmami rysunkowy-
mi, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe, Broszury drukowane, Czasopisma 
[periodyki], Drukowane materiały piśmienne, Drukowane 
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, 
Fotografie, Fiszki, Gazety, Kalendarze, Karty drukowane, Karty 
obrazkowe, Litery i cyfry papierowe, Litery i cyfry samoprzy-
lepne, Materiały do pisania, Materiały piśmienne i wyposa-
żenie edukacyjne, Naklejki, Nalepki, Plany dnia [terminarze], 
Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Publikacje edukacyj-
ne, Teczki [artykuły papiernicze], Zeszyty, 41 Usługi eduka-
cyjne i instruktażowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Edukacja językowa, 
Edukacja [nauczanie], Edukacja przedszkolna, Kursy języko-
we, Kursy szkoleniowe, Nauczanie języków, Opracowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie mate-
riałów edukacyjnych, Opracowywanie podręczników edu-
kacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, Organizacja kursów językowych, Organizacja szkoleń, 
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie wykładów, Organizo-
wanie zajęć dydaktycznych, Planowanie konferencji w celach 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów 
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językowych, Szkolenia edukacyjne, Udostępnianie kursów 
szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji dotyczących 
szkoleń, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usłu-
gi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne, Usługi na-
uki języka obcego, Usługi przedszkoli, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe.

(210) 531927 (220) 2021 07 25
(731) NOWIŃSKI MACIEJ, Dąbrowa Górnicza;  

ŚNIATOWSKI JACEK, Ruda Śląska 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWADENT centrum stomatologii i implantologii

(531) 02.09.10, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 10 Implanty dentystyczne, Implanty dentystycz-
ne wykonane z materiałów sztucznych, Implanty do oste-
osyntezy, Implanty kości składające się z materiałów sztucz-
nych, Implanty medyczne, 44 Usługi kliniki dentystycznej, 
Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, Usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi farmaceutyczne, 
Usługi medyczne, Usługi doradcze w zakresie implantów 
ortopedycznych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 531929 (220) 2021 07 26
(731) METIER MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM Métier

(531) 24.11.03, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 5 Strzykawki napełnione preparatami farma-
ceutycznymi do celów medycznych, Wstępnie wypełnione 
strzykawki do celów medycznych, 9 Jednorazowe strzykaw-
ki dozujące do użytku laboratoryjnego, Strzykawki dozujące 
wielokrotnego użytku do użytku laboratoryjnego, 10 Jed-
norazowe strzykawki do iniekcji podskórnych do użytku 
medycznego, Jednorazowe strzykawki do iniekcji podskór-
nych do użytku chirurgicznego, Strzykawki dentystyczne, 
Strzykawki do celów dentystycznych, Strzykawki do celów 
medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do celów medycz-
nych, Strzykawki do iniekcji [cylindry strzykawek], Strzy-
kawki do iniekcji podskórnych służące do podawania sub-
stancji do wstrzykiwania, Strzykawki do iniekcji podskórnej, 
Strzykawki do insuliny, Strzykawki do lewatywy, Strzykawki 
do użytku medycznego, Strzykawki do zastrzyków, Strzy-
kawki do zastrzyków podskórnych do celów medycznych, 
Strzykawki (do zastrzyków) do celów medycznych, Strzy-
kawki jednorazowego użytku, Strzykawki medyczne, Strzy-
kawki na igły wielorazowego użytku, Strzykawki z tłokiem 
do użytku medycznego, Igły do biopsji, Igły do celów chi-
rurgicznych, Igły do celów medycznych, Igły do celów sto-

matologicznych, Igły do insuflacji, Igły do pobierania krwi, 
Igły do przetok, Igły do robienia zastrzyków do użytku me-
dycznego, Igły do robienia zastrzyków, Igły do strzykawek 
medycznych, Igły do zastrzyków podskórnych, Igły jednora-
zowe do strzykawek do iniekcji podskórnych, Igły podskór-
ne do użytku w terapii infuzyjnej, Igły podskórne do użytku 
w odsączaniu ran, Igły podskórne do użytku podczas dializ 
nerkowych, Igły typu Luer Lock do użytku medycznego, Ka-
niule, Kaniule trokarów, Kaniule ze zbiorniczkiem na środki 
znieczulające.

(210) 531930 (220) 2021 07 26
(731) MODERN TK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSA

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 25.05.03, 29.01.13
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Finansowanie projektów deweloperskich, Pomoc w zaku-
pie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informa-
cji dotyczących rynku nieruchomości, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarzą-
dzanie gruntami, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Przygotowa-
nie terenu [budownictwo], Budowa domów, Budowanie 
domów, Budowa budynków wielorodzinnych, Wynajem 
sprzętu budowlanego, Doradztwo inżynieryjne (usługi bu-
dowlane), Instalacja alarmów, Instalacja gazociągów i wo-
dociągów, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, 
na dachach i w konstrukcjach, Instalacja osprzętu i wyposa-
żenia w budynkach, Instalacja rusztowań budowlanych, plat-
form roboczych i budowlanych, Instalacja systemów rurocią-
gów, Instalacja szamb, Instalowanie gotowych elementów 
konstrukcyjnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja 
urządzeń oświetleniowych, Izolacja ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych, sufitów i dachów, Izolacja termiczna budyn-
ków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 
Konsultacje budowlane, Malowanie domów, Malowanie, Ma-
lowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Montaż drzwi 
i okien, Murarstwo, Zarządzanie projektem budowy, Wzno-
szenie obszarów mieszkalnych, Montaż płyt ściennych, Insta-
lacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instalacja urządzeń 
elektrycznych.

(210) 531931 (220) 2021 07 26
(731) ŻĘDZIAN JACEK, Mońki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ROCK NA BAGNIE

(531) 04.01.04, 22.01.15, 26.01.15, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali, Usługi festiwali mu-
zycznych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, 
Koncerty muzyczne, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi 
w zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze).

(210) 531932 (220) 2021 07 26
(731) FETER JAROSŁAW, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Eteryzm Jarosław Feter
(510), (511) 41 Edukacja religijna, Szkolenie religijne, Usługi 
edukacji religijnej, Kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień 
religijnych, Usługi edukacyjne dotyczące rozwoju religijnego.

(210) 531934 (220) 2021 07 26
(731) KOTUS ŁUKASZ, Bobrowniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIENOOM

(531) 26.01.01, 26.01.06, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Piżamy, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piża-
mami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piżamami.

(210) 531935 (220) 2021 07 26
(731) MALCZEWSKA AGNIESZKA, Wyrzysk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bobo dream

(531) 01.07.06, 01.15.11, 01.01.04, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież dziecięca, Obuwie dla dzieci, 28 Za-
bawki dla dzieci, Artykuły do zabawy dla dzieci.

(210) 531948 (220) 2021 07 26
(731) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMUS CASA PECUNIA

(531) 06.19.09, 07.01.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 531949 (220) 2021 07 26
(731) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINGFA

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Odzież, nakrycia gło-
wy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, Odzież, 
nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do celów me-
dycznych, Meble i pościel do celów medycznych, sprzęt 
do przenoszenia pacjentów, Aparaty i instrumenty medycz-
ne i weterynaryjne.

(210) 531951 (220) 2021 07 26
(731) SEROCZYŃSKI DARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grand Meal

(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kar-
my dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie karmy dla zwierząt domowych.
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(210) 531953 (220) 2021 07 26
(731) SOBIESKA-SŁOCIŃSKA MARIOLA, Polanica-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) MIRANDA
(510), (511) 43 Pensjonaty, Usługi pensjonatów, Tymczaso-
we zakwaterowanie.

(210) 531958 (220) 2021 07 26
(731) PRAIS-MICHALAK MARCIN, Niepruszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLUSIE.PL

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.03
(510), (511) 20 Meble, Meble dla dzieci.

(210) 531972 (220) 2021 07 26
(731) WĄSOWSKI JĘDRZEJ SUPERVET GABINET 

WETERYNARYJNY, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) NOMAST
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Mineralne 
suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla zwie-
rząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych 
w postaci mieszanki napojów w proszku, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, Plastry, opatrunki, Plastry 
chirurgiczne, Plastry samoprzylepne, Plastry lecznicze, Ma-
teriały opatrunkowe, Przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, 
Materiały dentystyczne do plombowania zębów, Materiały 
do plombowania zębów, Fungicydy, Fungicydy biologicz-
ne, Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy do użytku 
w rolnictwie, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi związane 
z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze 
i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le-
śnictwem.

(210) 531973 (220) 2021 07 26
(731) KOWALSKI DARIUSZ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAMIĄTKOMAT

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, 39 Pakowanie pre-
zentów, Pakowanie towarów na upominki.

(210) 531983 (220) 2021 07 23
(731) ADACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) GOLD BROKER

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Kupno i sprzedaż następujących produktów: 
złoto, złoto dewizowe, platyna, pallad, srebro i diamenty, Po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich w zakresie następujących towarów: złoto, złoto 
dewizowe, platyna, pallad, srebro i diamenty, Usługi w za-
kresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia 
sprzedaży detalicznej i hurtowej: monet, sztabek, biżuterii, 
odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników probier-
czych, datowników, katalogów, klaserów, pamiątek z metali 
szlachetnych, akcesoriów numizmatycznych, 40 Chromowa-
nie, Cynowanie, Niklowanie, Srebrzenie, Złocenie, Platerowa-
nie metali, Galwanizacja, Grawerowanie, Odlewanie metali 
(monet, sztabek i żetonów).

(210) 532000 (220) 2021 07 26
(731) FINDSQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FINDSQUARE
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne dotyczące nieruchomości, 
36 Agencje nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, 
Zarządzanie nieruchomością, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Nabywanie 
nieruchomości [dla osób trzecich], Agencje pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwa-
nia nieruchomości mieszkaniowych, Udzielanie informacji 
dotyczących rynku nieruchomości, Wybór i nabywanie 
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Ocena i wycena 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących wyceny 
nieruchomości, Skomputeryzowanie usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości.

(210) 532001 (220) 2021 07 26
(731) RZEPCZYŃSKI ŁUKASZ, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAP-CLEAN

(531) 01.01.03, 12.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Konserwacja mebli.

(210) 532005 (220) 2021 07 26
(731) KRYSTERA WERONIKA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CRYSTAL BEAUTY WERONIKA KRYSTERA

(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Gabinety pielęgna-
cji skóry, Manicure, Nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usłu-
gi kształtowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi opala-
nia natryskowego, Usługi pedicure, Usługi podkręcania rzęs, 
Usługi przedłużania rzęs, Usługi salonów piękności, Usługi 
tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie 
makijażu permanentnego, Usługi w zakresie mikropigmen-
tacji, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, Wstrzykiwalne 
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi 
depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Za-
biegi pielęgnacji urody.

(210) 532012 (220) 2021 07 27
(731) CSG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) battery empire

(531) 27.05.01, 29.01.03, 29.01.08, 29.01.12, 01.15.03, 26.04.04
(510), (511) 9 Adaptery baterii, Akumulatorki do powtór-
nego naładowania, Akumulatory alkaliczne, Akumulatory 
do pojazdów, Akumulatory do pojazdów elektrycznych, 
Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory ener-
gii fotowoltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumu-
latory samochodowe, Elektryczne akumulatory do zasilania 
pojazdów elektrycznych, Baterie akumulatorowe litowe, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, Rozruszniki akumulatorowe, Urzą-
dzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, Urządze-
nia do ładowania akumulatorów, Jednostki zasilania [baterie], 
Skrzynki akumulatorowe, Aparatura i urządzenia do groma-
dzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia elektryczności, Banki energii, 
Baterie, Baterie elektryczne, Baterie litowe, Baterie litowo-jo-
nowe, Baterie anodowe, Baterie do ponownego ładowania, 
Ładowalne baterie elektryczne, Ogniwa i baterie elektryczne, 
Zestawy baterii, Dodatkowe zestawy baterii, Baterie słonecz-
ne, Baterie słoneczne do ponownego ładowania, Baterie 
do telefonów, Baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, Baterie do elektronicznych papierosów, Ładowarki, 
Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki USB, Ładowarki sie-
ciowe, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do bate-
rii, Ładowarki przenośne, Kompensacyjne ładowarki baterii, 

Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komór-
kowych, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki 
do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Szyb-
kie ładowarki do urządzeń mobilnych, Ładowarki do baterii 
do tabletów, Ładowarki do baterii do laptopów, Ładowarki 
do baterii słonecznych, Ładowarki do elektronicznych przy-
borów dla palaczy, Przenośne etui do ładowania papierosów 
elektronicznych i waporyzatorów, Ładowarki do elektronicz-
nych papierosów, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, Urządzenia do ładowania, Urządzenia do ładowania 
baterii, Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania elektrycz-
nego [baterie], Urządzenia do nieprzerywalnego zasilania 
energii [zasilacze UPS], Urządzenia ładujące do sprzętu nada-
jącego się do ponownego ładowania, Urządzenia do maga-
zynowania energii elektrycznej, Zasilacze sieciowe [baterie], 
Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze sieciowe, Elektroniczne 
zasilacze, Zasilacze niskiego napięcia, Zasilacze prądu sta-
łego i zmiennego, Zasilacze do smartfonów, Przetworniki 
elektryczne, Przetworniki prądu, Przetworniki prądu stałego/
prądu zmiennego, Przetworniki napięcia, Przetworniki na-
pięcia na prąd, Kable do baterii, Kable USB, Kable audio, Kable 
do synchronizacji danych, Kable do transmisji danych, Kable 
wideo, Huby USB, Przewody do USB, Klawiatury, Klawiatury 
komputerowe, Klawiatury do tabletów, Klawiatury bezprze-
wodowe, Klawiatury wielofunkcyjne, Klawiatury do telefo-
nów komórkowych, Mikrofony do używania bez użycia rąk 
do telefonów komórkowych, Myszy [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Bezprzewodowe peryferia komputerowe, Pery-
feryjne urządzenia komputerowe, Komputerowe urządzenia 
peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], Słuchawki, Mi-
krofony, Stacje dokujące, Stacje dokujące do telefonów ko-
mórkowych, Elektroniczne stacje dokujące, Okulary do rze-
czywistości wirtualnej, Matryce diodowe, Czytniki kart USB, 
Kamery wideo, Kamery internetowe, Cyfrowe kamery wideo, 
Kamery do pojazdów, Kamery aktywowane ruchem, Kamery 
wideo do nadzoru, Pudełka na baterie, Podkładki pod myszy 
komputerowe, Separatory baterii, Kijki do robienia selfie jako 
akcesoria do smartfonów, Kijki do robienia sobie zdjęć (sel-
fie), Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty samocho-
dowe do telefonów, Uchwyty przystosowane do telefonów 
komórkowych, Uchwyty na tablety przystosowane do użyt-
ku w samochodach, Uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do komputerów, Podpórki pod nadgarstek do kompu-
terów, Podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy 
komputerowych, Etui na smartfony, Etui do tabletów, Etui 
na odtwarzacze MP3, Etui z klawiaturą do smartfonów, Etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, Folie ochronne do ta-
bletów, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Cie-
kłokrystaliczne folie ochronne do smartfonów, Folie ochron-
ne przystosowane do ekranów komputerowych, Ochrania-
cze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Osłony 
na kable elektryczne, Osłony na klawiatury komputerowe, 
Osłony na telefony komórkowe, Osłony do ekranów tele-
fonów komórkowych w formie folii, Opaski ostrzegawcze, 
Opaski na ramię z kieszenią na smartfon, Karty USB, Nośniki 
do przechowywania danych, Kamery nadzorujące, Prostow-
niki elektryczne, Kable rozruchowe do akumulatorów, Elek-
tryczne kable do ładowania, Przejściówki do kabli, 35 Usługi 
handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet w odniesieniu do komputerów i sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego i hurtowego 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w odniesie-
niu do sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
i hurtowego w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
w odniesieniu do sprzętu elektrycznego, baterii, ładowarek, 
kabli i przewodów elektrycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet w związku 
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ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet 
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
Internet związane z telefonami komórkowymi i smartfonami, 
Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprzedaży 
wysyłkowej i przez Internet związane z akcesoriami do rowe-
rów, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet w związku z akcesoriami 
samochodowymi, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi importowo-eksportowe, 
Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem 
internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom na temat towarów 
i usług, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, 
telefonicznych lub komputerowych [Internet], Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie 
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Udo-
stępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, 
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub 
innych form przekazu danych.

(210) 532017 (220) 2021 07 27
(731) FUNDACJA PROMOCJI EKSPORTU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI KLASTER EKSPORTOWY

(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.11.21, 24.15.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi przedstawicielskie w zakresie reklamy 
produktów i usług, biura promocji gospodarczej krajowej 
i zagranicznej, agencje informacji handlowej, usługi konsul-
tingowe i marketingowe, organizowanie wystaw w celach 
handlowych i reklamowych, pomoc oraz pośrednictwo 
w kojarzeniu i poszukiwaniu partnerów gospodarczych, po-
moc w zakresie transferu technologii i wprowadzania inno-
wacyjnych produktów to jest towarów i usług na rynek.

(210) 532047 (220) 2021 07 26
(731) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mipro 500

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(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, 
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) 532223 (220) 2021 08 02
(731) MATYCH MARCIN, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Nerwica Matych

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 
02.01.01, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 
26.01.20

(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do ce-
lów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące za-
mienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Białkowe 
suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Cynk w pastylkach 
do ssania jako suplement, Diastaza do celów medycznych, 
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące 
suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku będące 
suplementami diety o smaku owocowym, Mineralne suple-
menty diety, Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Musujące tabletki witaminowe, 
Nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek 
tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżyw-
czych, Nośniki uwalniające substancje czynne w formie roz-
puszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, Odżywcze suplementy diety, Preparaty diete-
tyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty 
nutraceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do celów 
terapeutycznych lub medycznych, Preparaty stosowane jako 
dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne 
witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające witaminę A, 
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty zawierające wita-
minę B, Preparaty zawierające witaminę C, Suplementy diety 
dla sportowców, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, 
Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy 
diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy 
diety składające się głównie z magnezu, Suplementy diety 
składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składa-
jące się głównie z wapnia, Suplementy diety składające się 
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety z chlorelli, Suplementy diety z kwasem fo-
liowym, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety za-
wierające alginiany, Suplementy diety zawierające drożdże, 
Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, Suple-
menty diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, Suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, 
Suplementy diety zawierające węgiel aktywny, Suplementy 
diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy od-
żywcze składające się głównie z cynku, Suplementy odżyw-
cze składające się głównie z żelaza, Suplementy odżywcze 
składające się głównie z wapnia, Suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z magnezu, Suplementy prebiotyczne, 
Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe wspoma-
gające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Tabletki witaminowe, 
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Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Dietetyczne pre-
paraty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, 
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suple-
menty diety sporządzone głównie z witamin, Olej rybi do ce-
lów medycznych, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, 
Przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, Przeciwutlenia-
cze pochodzące z miodu, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, 
Przeciwutleniacze zawierające enzymy, Przeciwutleniające 
suplementy, Tran w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kap-
sułkach, 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio, Nagrania 
audio i wideo, Książki audio, E-booki, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, 
Zapisane pliki danych, Elektroniczne bazy danych, Filmy 
do pobrania, Filmy wideo, Interaktywne publikacje elektro-
niczne, Podcasty do pobrania, Publikacje w formie elektro-
nicznej do pobrania, Videocasty, Podcasty, Pliki multimedial-
ne do pobrania, 16 Książki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompu-
terowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi handlu 
detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektro-
nicznymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami 
muzycznymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz ma-
teriałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, 41 Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycy-
ną, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja szko-
leń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja zajęć, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie konfe-
rencji w celach edukacyjnych, Organizowanie kursów wyko-
rzystujących metody nauczania na odległość, Organizowa-
nie programów szkoleniowych, Organizowanie seminariów, 
Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Pro-
wadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień 
medycznych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szko-
lenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Usługi edukacji medycznej, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych 
online, Organizacja webinariów, 44 Monitorowanie pacjen-
tów, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Poradnic-
two medyczne związane ze stresem, Udzielanie informacji 
pacjentom w zakresie zażywania leków, Świadczenie usług 
medycznych, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzi-
nie medycyny, Usługi indywidualnych konsultacji medycz-
nych świadczone dla pacjentów, Usługi lekarskie, Usługi 
psychiatryczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
leczenia dolegliwości medycznych, Konsultacje medyczne, 

Usługi w zakresie leczenia medycznego, Badania psycholo-
giczne, Terapia sztuką, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi 
psychoterapeuty, Hipnoterapia.

(210) 532251 (220) 2021 08 02
(731) LASEK MARIUSZ DIGISUPPLY - MARIUSZ LASEK, 

Górna Wieś
(540) (znak słowny)
(540) DIGIDOG
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Zabie-
gi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt 
domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta do-
mowe (Zabiegi pielęgnacyjne -), Usługi w zakresie pielęgna-
cji zwierząt domowych, Higiena i pielęgnacja urody zwie-
rząt, Pielęgnacja urody zwierząt, Strzyżenie psów, Strzyżenie 
zwierząt, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzęta-
mi, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami do-
mowymi, Usługi kosmetyczne dla kotów, Usługi kosmetycz-
ne dla psów, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi mycia 
zwierząt domowych, Usługi salonów piękności dla zwierząt 
domowych, Usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domo-
wymi, Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Doradztwo doty-
czące żywienia zwierząt, Dostarczanie informacji z dziedziny 
opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Umieszczanie mikrochipów pod skórą zwierząt 
domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji.

(210) 532253 (220) 2021 08 02
(731) STUDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STUDI
(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Urządzenia do nada-
wania programów telewizyjnych, Urządzenia i przyrządy 
radiowe, Nagrywarki dźwięku, Nośniki do rejestracji dźwię-
ku, Nośniki dźwięku, Odtwarzacze dźwięku, Cyfrowe taśmy 
audio, Taśmy audio, Taśmy wideo, Urządzenia audiowizual-
ne i fotograficzne, Taśmy do rejestracji dźwięku, Urządzenia 
do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, Urządzenia 
do rejestrowania i odtwarzania obrazu, 16 Papier i karton, 
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Druki, 
Fotografie, Bloczki do notowania, Broszury drukowane, Dru-
kowane materiały piśmienne, Kalendarze, Karty okolicznościo-
we, Karty upominkowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Produkcja filmów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interneto-
wych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i promocyjnych, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Udostępnianie i wynajem przestrzeni re-
klamowej w Internecie, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, Organizacja i prowadze-
nie prezentacji produktów, Przygotowywanie i prezentacja 
pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Admini-



112 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT33/2021

strowanie konkursami w celach reklamowych, Agencje rekla-
mowe, Analizy w zakresie reklamy, Edycja postprodukcyjna 
reklam, Kampanie marketingowe, Negocjowanie kontraktów 
reklamowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, Planowanie strategii marke-
tingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów re-
klamowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, 
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów 
reklamowych, Promocja serii filmów na rzecz osób trzecich, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Pu-
blikacja treści reklamowych, Reklama, Reklama w Internecie 
dla osób trzecich, Tworzenie tekstów reklamowych, Usługi 
agencji reklamowych, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
Internetu, 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie filmów 
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednic-
twem płatnej telewizji, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów 
filmowych za pomocą Internetu, Udostępnianie wyposaże-
nia studiów filmowych, Usługi studiów nagrań, filmowych, 
wideo i telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Montaż taśm 
dźwiękowych, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Adaptacja i montaż 
kinematograficzny, Doradztwo w zakresie produkcji filmów 
i muzyki, Dubbing, Dubbing do filmów, Edycja nagrań audio, 
Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Filmy kinowe (Produkcja -), 
Fotografia, Montaż filmów, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie na taśmach wideo, Obsługa sprzę-
tu wideo i audio do produkcji programów radiowych i tele-
wizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, Produkcja 
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja 
cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, Pro-
dukcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja 
edukacyjnych programów telewizyjnych, Produkcja efektów 
specjalnych do filmów, Produkcja efektów specjalnych do ra-
dia, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja filmów 
w celach rozrywkowych, Produkcja graficznych fragmentów 
filmowych, Produkcja konkursów talentów, Produkcja nagrań 
audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja obrazów ani-
mowanych, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Produkcja 
programów animowanych i z udziałem aktorów, Produkcja 
programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja 
radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja taśm dźwiękowych 
w celach rozrywkowych, Produkcja szkoleniowych filmów wi-
deo, Realizacja filmów w studiach, Realizacja nagrań audiowi-
zualnych, Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja filmów 
kinematograficznych, Realizacja rozrywki na żywo, Realizowa-
nie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowanie roz-
rywki w postaci programów telewizyjnych, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sprzedaż programów 
telewizyjnych do kilku stacji, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do studia nagrań, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za pomocą strony internetowej, Usługi edycji nagrań audio 
i wideo, Usługi fotografów, Usługi w zakresie nagrań dźwię-
kowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie 
nagrań wideo, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej 
w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi związane 
z produkcją rozrywki w formie filmów, Usługi związane z pro-
dukcją rozrywki w postaci materiałów wideo, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu do studia nagrań, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-

tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, Obsługa studia filmowego, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie festiwali, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Oświe-
tlenie sceniczne do celów rozrywkowych, Planowanie poka-
zów filmów, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, 
Produkcja programów dokumentalnych, Przeprowadzanie 
wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach roz-
rywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, Rozrywka, 
Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka on-line, Usłu-
gi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarskie, Usługi 
prezentacji audiowizualnych, Usługi rozrywkowe dostarczane 
przez Internet, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-
-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Usługi roz-
rywkowe w formie wideo.

(210) 532257 (220) 2021 08 02
(731) GOLD-FISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mosina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOWIE

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Alarmy powiada-
miające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, 
Blanki do wędek, Błystki obrotowe, Ciężarki do wędek, Cię-
żarki z wolframu do wędkarstwa, Czujniki brania, Czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Elektroniczne wskaźniki brania 
do użytku w wędkarstwie, Futerały na wędki, Haczyki węd-
karskie, Kołowrotki wędkarskie, Koszyki wędkarskie [pu-
łapki], Krętliki wędkarskie, Mechanizmy do zarzucania żyłki 
do wędkarstwa muchowego, Nadmuchiwane pływadełka 
dla wędkarzy, Osęki wędkarskie, Pasy wędkarskie, Podbieraki 
dla wędkarzy, Podpórki na wędki, Podpórki do wędek, Pod-
pory do wędek, Podpory na wędki, Pokrowce na kołowrotki 
wędkarskie, Przybory wędkarskie, Przynęty myśliwskie lub 
wędkarskie, Przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, 
Przynęty wędkarskie, Przynęty wędkarskie [syntetyczne], 
Przypony wędkarskie, Przyrząd wskazujący poprzez wyda-
wanie dźwięku do użytku w wędkarstwie, Przyrządy do wyj-
mowania haczyków stanowiące część sprzętu wędkarskiego, 
Pudełka na muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], Pudełka 
na przynęty wędkarskie, Rączki do wędek, Siatki podbiera-
ki do akwarium, Skrzynki na przybory wędkarskie, Spławiki 
[sprzęt wędkarski], Spławiki wędkarskie, Sprzęt do wędkowa-
nia, Sprzęt wędkarski, Sztuczna przynęta, Sztuczna przynęta 
z rybich odpadków dla wędkarzy, Sztuczne muchy do wyko-
rzystania w wędkarstwie, Sztuczne przynęty wędkarskie, Tor-
by na przynętę do przechowywania przynęty żywej, Torby 
na sprzęt wędkarski, Torby wędkarskie, Urządzenia do zarzu-
cania przynęty, Urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, 
Wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, Wabiki imitujące 
dźwięki ptaków, Wędkarskie ciężarki, Wędki, Wędki do ło-
wienia, Woblery, Woreczki z przynętą do wyrzucania z procy, 
Wskaźniki brania dla wędkarstwa podlodowego, Wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], Zanęta [sztuczna], Zanęty węd-
karskie, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, 
Zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], Żyłki przyponowe, 
Żyłki wędkarskie.



Nr  ZT33/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 113

(210) 532302 (220) 2021 08 03
(731) MAF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piła

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAF home

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Badania archi-
tektoniczne, Badania dotyczące architektury, Doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradz-
two w zakresie projektów architektonicznych i budowla-
nych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projek-
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie 
architektoniczne w zakresie planowania miasta, Projektowa-
nie architektoniczne, Projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie planów 
architektonicznych, Przygotowywanie projektu architekto-
nicznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi 
architektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, Usługi architektoniczne i inżynieryj-
ne, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia pomieszczeń do handlu detalicznego, Usługi architekto-
niczne w zakresie projektowania centrów handlowych, Usłu-
gi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projekto-
wania budynków przemysłowych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usługi 
architektoniczne w zakresie przygotowywania planów archi-
tektonicznych, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze 
dotyczące architektury, Usługi doradcze i informacyjne w za-
kresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, 
Usługi doradcze w zakresie architektury, Usługi doradcze 
w zakresie planowania architektonicznego, Usługi doradcze 
z zakresu architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie archi-
tektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi 
profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, 
Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wy-
staw, Usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie 
ruchu drogowego i transportu, Usługi projektowania archi-
tektonicznego, Usługi projektowania dotyczące architektury, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie planowania architektonicznego, Zarządzanie pro-
jektami architektonicznymi.

(210) 532303 (220) 2021 08 03
(731) MAF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła
(540) (znak słowny)

(540) MAF ARCHITECTS
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Badania archi-
tektoniczne, Badania dotyczące architektury, Doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, 
Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania archi-
tektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowanie 
architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie architekto-
niczne w zakresie planowania miasta, Projektowanie architek-
toniczne, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych, Przygotowywanie planów architektonicznych, 
Przygotowywanie projektu architektonicznego, Przygotowy-
wanie raportów architektonicznych, Sporządzanie raportów 
dotyczących architektury, Usługi architektoniczne, Usługi ar-
chitektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, Usługi 
architektoniczne i inżynieryjne, Usługi architektoniczne i pla-
nowania urbanistycznego, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania obiektów biurowych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu deta-
licznego, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
centrów handlowych, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków biurowych, Usługi architektoniczne 
w zakresie projektowania budynków przemysłowych, Usługi 
architektoniczne w zakresie projektowania budynków komer-
cyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania 
planów architektonicznych, Usługi architektury wnętrz, Usługi 
doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze i informa-
cyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii in-
formacyjnej, Usługi doradcze w zakresie architektury, Usługi 
doradcze w zakresie planowania architektonicznego, Usługi 
doradcze z zakresu architektury, Usługi inżynieryjne i w zakre-
sie architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, 
Usługi profesjonalne związane z projektami architektoniczny-
mi, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wy-
staw, Usługi projektowania architektonicznego w dziedzinie 
ruchu drogowego i transportu, Usługi projektowania archi-
tektonicznego, Usługi projektowania dotyczące architektury, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie planowania architektonicznego, Zarządzanie pro-
jektami architektonicznymi.

(210) 532304 (220) 2021 08 03
(731) MAF ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piła
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAF architekci

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo 
usługi projektowe związane z architekturą, Badania archi-
tektoniczne, Badania dotyczące architektury, Doradztwo 
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w dziedzinie projektowania architektonicznego, Doradz-
two w zakresie projektów architektonicznych i budowla-
nych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania 
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projekto-
wanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie ar-
chitektoniczne w zakresie planowania miasta, Projektowa-
nie architektoniczne, Projekty architektoniczne w zakresie 
dekoracji ścian zewnętrznych, Przygotowywanie planów 
architektonicznych, Przygotowywanie projektu architekto-
nicznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi 
architektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zago-
spodarowania terenu, Usługi architektoniczne i inżynieryj-
ne, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowa-
nia pomieszczeń do handlu detalicznego, Usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania 
budynków biurowych, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków przemysłowych, Usługi architek-
toniczne w zakresie projektowania budynków komercyj-
nych, Usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania 
planów architektonicznych, Usługi architektury wnętrz, 
Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury tech-
nologii informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Usługi doradcze w zakresie planowania architek-
tonicznego, Usługi doradcze z zakresu architektury, Usługi 
inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, Usługi profesjonalne związane 
z projektami architektonicznymi, Usługi projektowania ar-
chitektonicznego dotyczące wystaw, Usługi projektowania 
architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i trans-
portu, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi 
projektowania dotyczące architektury, Usługi w zakresie 
architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie pla-
nowania architektonicznego, Zarządzanie projektami archi-
tektonicznymi.

(210) 532307 (220) 2021 08 03
(731) STOKOWSKI MACIEJ, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZPUNT BROWAR RZEMIEŚLNICZY est 2015

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.07.01, 
27.07.11, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10

(510), (511) 32 Piwo.

(210) 532308 (220) 2021 08 03
(731) STOKOWSKI MACIEJ, Izabelin
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BEERCRAFT

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Piwo.

(210) 532310 (220) 2021 08 04
(731) ANDRZEJCZAK ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEATOLOGIA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 03.06.25, 03.04.05, 
03.04.13, 03.04.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15, 
26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samo-
obsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spo-
żywcze, Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów.

(210) 532344 (220) 2021 08 04
(731) LAUDAŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WOLNI OD METRYKI
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły den-
tystyczne, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielęgna-
cji urody dla ludzi i zwierząt, 10 Akcesoria wspomagające 
współżycie seksualne, Protezy i sztuczne implanty, Gadżety 
erotyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia 
ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów fi-
zjoterapeutycznych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów.

(210) 532413 (220) 2021 08 05
(731) JEDLIŃSKI ADAM, Mikołów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR HERBY

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środki toaletowe, Pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty toaletowe, 
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5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły 
dentystyczne, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
preparaty do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, Batony zbożowe i energetyczne, 31 Karmy i pasze 
dla zwierząt, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty pi-
wowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, 34 Artykuły 
do użytku z tytoniem, Tytoń i produkty tytoniowe (w tym 
substytuty tytoniu), Waporyzatory osobiste i papierosy elek-
troniczne oraz aromaty i płyny do nich, Przybory dla palaczy, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi informacyj-
ne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar-
czej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.

(210) 532417 (220) 2021 08 05
(731) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) GEN FACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, 
Kremy do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy 
odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nie-
lecznicze kremy do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy 
do kąpieli, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze kremy 
do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze 
kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nieleczni-
cze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszcza-
jące, Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy 
samoopalające [kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy ko-
smetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy 
korygujące, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy nawil-
żające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy 
nawilżające po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [kosme-
tyki], Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy 
ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosme-
tycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące 
do użytku kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy ko-
smetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kre-
my kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy 
po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, 
Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Nieleczni-
czy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozow-
ników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem 
do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do wło-
sów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, 
Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsa-
my do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem 
do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała [kosme-
tyki], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy 
do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy derma-
tologiczne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczysz-
czające w kremie, Kremy do odżywiania skóry do celów ko-
smetycznych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do ce-
lów medycznych, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, Kremy wybielające do skóry, Kremy 
do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem 

do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej 
karnacji, Kremy do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kre-
my do redukcji cellulitu, Kremy do oczyszczania skóry, Kre-
my na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kre-
my redukujące plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy 
przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące 
[kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, 
Kremy na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, 
Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do my-
cia, Kremy pod prysznic, Podkład w kremie, Kremy do aro-
materapii, Kremy do demakijażu, Kremy do usuwania owło-
sienia, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe my-
dło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, 
Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy 
chroniące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie 
do mycia, Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, 
Żel do paznokci, Żel po goleniu, Żel do brwi, Żele do styliza-
cji włosów, Żele do włosów, Żele ochronne do włosów, Żele 
w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, 
Pieniące się żele do kąpieli, Żel do kąpieli, Żel pod prysznic 
i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów me-
dycznych, Żele opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele 
do golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], 
Żele do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling 
w żelu, Żele do twarzy, Żele po opalaniu [kosmetyki], Ko-
smetyki w formie żeli, Żele do użytku kosmetycznego, Ko-
smetyczne żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Żel 
z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowania uzupeł-
niające do dozowników żelu pod prysznic, Żelowe płatki 
pod oczy do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do ce-
lów kosmetycznych, Balsamy do rąk nielecznicze, Nieleczni-
cze balsamy, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze 
balsamy do stóp, Nielecznicze balsamy do ust, Balsam 
po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała, Nawilżające 
balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy do cia-
ła [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy 
do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, 
Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy do ust, Balsa-
my po opalaniu, Balsamy samoopalające [kosmetyki], Balsa-
my do rąk, Balsamy dla niemowląt, Perfumowane balsamy 
[preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji cellulitu, Balsamy 
do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy do skóry 
[kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pie-
lęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączo-
ne balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papiero-
we do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Emulsja 
opóźniająca starzenie, Balsamy do opalania [kosmetyki], 
Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki 
do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Ko-
smetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, 
Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Ko-
smetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Ko-
smetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji uro-
dy, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki do stosowania 
na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobiste-
go, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosme-
tyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosme-
tyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toale-
towe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w for-
mie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w for-
mie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zesta-
wach, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające 
keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosme-
tyki zawierające pantenol, Maseczki do skóry [kosmetyki], 
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Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mie-
szanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opala-
nia [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki za-
wierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twa-
rzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Pły-
ny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promienio-
wanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Pre-
paraty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające 
[kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Pro-
dukty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki 
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], Środki nawilżają-
ce do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], 
Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako ko-
smetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do ce-
lów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [ko-
smetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do od-
świeżania i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne 
w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące 
w aerozolu do odświeżania sportowych ochraniaczy do ust, 
Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę 
do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twa-
rzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty 
kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejsco-
wego na twarzy, Preparaty złuszczające do twarzy do użyt-
ku kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, 5 Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], 
Lecznicze kremy ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kre-
my do rąk do celów medycznych, Kremy do ciała do użytku 
farmaceutycznego, Lecznicze kremy do ciała, Kremy do sto-
sowania na noc [lecznicze], Kremy do pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy lecznicze do ochrony skóry, 
Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze kremy 
do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku far-
maceutycznego, Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający bal-
sam do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy 
do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji 
pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze maści 
na wysypkę pieluszkową, Maści lecznicze, Maści lecznicze 
do leczenia schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze 
do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści prze-
ciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o właściwo-
ściach leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Ma-
ści do leczenia wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści na rany 
na skórze dla zwierząt domowych, Kremy do trądziku [pre-
paraty farmaceutyczne], Kremy farmaceutyczne, Kremy dla 
dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pie-
lęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze kremy 
do stosowania po wystawieniu na działanie promieni sło-
necznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze 
kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki, 
Kremy przeciwgrzybicze do użytku medycznego, Żele anty-
bakteryjne, Żele przeciwzapalne, Żele do użytku dermatolo-
gicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku me-
dycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające substan-
cje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp, 
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy 
do użytku medycznego, Balsamy do celów farmaceutycz-
nych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Aero-
zole chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptycz-
ne w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye anty-
septyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych 
powierzchniach.

(210) 532440 (220) 2021 08 06
(731) PIETKIEWICZ MICHAŁ PIETKIEWICZ | ADWOKACI 

PPMI KANCELARIA - MICHAŁ PIETKIEWICZ ADWOKAT, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InCase KANCELARIA

(531) 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie 
komputerowe [programy], Programy komputerowe nagrane, 
Oprogramowanie, Komputerowe oprogramowanie użytko-
we, Oprogramowanie do zarządzania treścią, Aplikacje kom-
puterowe do pobrania, Mobilne aplikacje, Platformy opro-
gramowania komputerowego, Platformy oprogramowania 
komputerowego, nagrane lub do pobrania, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Nagrane nośniki da-
nych do użytku z komputerami, Nośniki danych do odczytu 
maszynowego z zapisanymi programami, Optyczne nośniki 
danych zawierające nagrane oprogramowanie, Magnetycz-
ne nośniki danych zawierające nagrane oprogramowanie, 
Pliki graficzne do pobierania, 35 Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo bizneso-
we], Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usłu-
ga [PaaS], Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Przecho-
wywanie danych elektronicznych, Tworzenie programów 
komputerowych, Projektowanie i rozwój oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie platform komputero-
wych, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, Opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, Usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie opro-
gramowania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe 
nad nowymi produktami dla osób trzecich, 45 Usługi praw-
ne, Doradztwo prawne, Badania prawne, Usługi wsparcia 
prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Porady 
prawne i zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie alterna-
tywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w za-
kresie sporów sądowych, Usługi informacji prawnej, Ochrona 
własności intelektualnej, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, Doradztwo związane z za-
rządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, 
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów.

(210) 532441 (220) 2021 08 06
(731) IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) VB Leasing
(510), (511) 9 Karty debetowe kodowane magnetycznie, 
Karty bankowe [kodowane lub magnetyczne], Karty do ban-
komatu [kodowane], Karty magnetyczne kodowane, Karty 
mikroprocesorowe, Karty magnetyczne do identyfikacji 
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osób, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty 
pamięciowe, Karty z układami scalonymi, Kodowane karty 
płatnicze, Kodowane karty identyfikacyjne, Płyty [nagrania 
dźwiękowe], Nagrane dyski kompaktowe, Urządzenia i no-
śniki do przechowywania danych, Programy komputerowe, 
Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Opro-
gramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsłu-
gowych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego 
i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe 
do komunikacji, umożliwiające klientom dostęp do informa-
cji na temat rachunków bankowych i przeprowadzanie ope-
racji bankowych, Sprzęt komputerowy do przetwarzania 
płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób 
trzecich i przez osoby trzecie, Urządzenia do kodowania da-
nych, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Urządzenia do weryfikacji danych 
na magnetycznie kodowanych kartach, Oprogramowanie 
zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do prze-
syłania danych, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące wyszukiwanie danych, Bezpieczne terminale do transak-
cji elektronicznych, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urzą-
dzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrzą-
dy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy fotograficzne, Urzą-
dzenia kinematograficzne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i przyrządy wagowe do jednostek umownych, 
Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe, Urządzenia 
i przyrządy do ważenia, Urządzenia i przyrządy do ratownic-
twa, Urządzenia i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przy-
rządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządzenia i przyrządy 
do kontroli, Urządzenia i instrumenty sygnalizacyjne, Elek-
tryczne urządzenia przełączające, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Transformatory, Aku-
mulatory, elektryczne, Elektryczne urządzenia kontrolno-ste-
rujące, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, 
Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, Urządzenia 
do transmisji dźwięku, Urządzenia do transmisji obrazu, Urzą-
dzenia do reprodukcji obrazów, Bankomaty, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Ma-
szyny liczące i sortujące monety, Kasy rejestrujące, Automa-
tyczne kasy fiskalne, Komputery, Sprzęt do przetwarzania 
danych, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Karty kredytowe, Czytniki kart, 
Sprzęt komputerowy, 16 Papier i karton, Materiały drukowa-
ne, Materiały piśmienne, Materiały introligatorskie, Kleje 
do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, Mate-
riały przeznaczone dla artystów, Pędzle malarskie dla arty-
stów, Maszyny do pisania, Maszyny biurowe, Materiały szko-
leniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Materiały do pakowa-
nia z papieru, Torby papierowe do pakowania, Czcionki dru-
karskie, Matryce, Fotografie, Druki, Książki, Katalogi, Periodyki 
[czasopisma], Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżo-
we, Broszury, Ulotki, Prospekty, Afisze, plakaty, Naklejki, Papie-
rowe materiały biurowe, Biurowe artykuły papiernicze, Mate-
riały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Publikacje re-
klamowe, Publikacje drukowane, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi sekretarskie i biurowe, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Analizy kosztów, Organizowanie au-
kcji, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych 
baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Usługi pu-
blic relations, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam, Komputerowe zarządzanie ba-
zami danych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi agencji informacji handlowej, Doradztwo w zakresie 

organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Pomoc, 
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt działalności 
gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Audyt 
przedsiębiorstw, Usługi w zakresie księgowości i rachunko-
wości, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo 
księgowe w zakresie podatków, Księgowość i prowadzenie 
ksiąg, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podat-
kowej, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych 
i umów handlowych, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, 
Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej zwią-
zane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania handlowego, Promocja sprzedaży, Badania dotyczące 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie ekspertyzy do-
tyczącej działalności gospodarczej, Usługi związane z prze-
noszeniem przedsiębiorstw, Badania i pozyskiwanie informa-
cji o działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
na temat działalności gospodarczej, Usługi w zakresie po-
średnictwa pracy, Usługi rekrutacyjne, Dobór personelu [dla 
osób trzecich], Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem i zatrudniania, Przeprowadzanie badań opinii publicznej, 
Badanie rynku, Prognozy ekonomiczne do celów prowadze-
nia działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Sta-
tystyczne badania rynkowe, Usługi wyceny działalności go-
spodarczej, Opracowywanie statystycznych danych gospo-
darczych i informacji handlowych, Sporządzanie wyciągów 
z konta, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematy-
zowanie danych w komputerowych bazach danych, Zesta-
wianie danych w komputerowych bazach danych, Wyszuki-
wanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputero-
wej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie 
programów lojalnościowych dla klientów i programów mo-
tywacyjnych, Archiwizacja dokumentów lub taśm magne-
tycznych [usługi biurowe], Usługi w zakresie zarządzania ry-
zykiem w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie przed-
stawienia weksli, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, Leasing billboardów reklamowych, 36 Ubezpie-
czenia, Usługi finansowe, Usługi monetarne, Usługi makler-
skie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingo-
we, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), 
Usługi w zakresie nieruchomości, Bankowość elektroniczna, 
Bankowość internetowa, Bankowość telefoniczna, Leasing fi-
nansowy, Finansowanie zakupów w formie leasingu, Świad-
czenie finansowych usług leasingowych, Finansowanie za-
kupów na raty [leasing], Notowania giełdowe, Doradztwo fi-
nansowe, Doradztwo inwestycyjne, Usługi doradztwa finan-
sowego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi depozyto-
we, Usługi kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Za-
rządzanie majątkiem, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, Sponsorowanie finansowe, Pośrednictwo 
w usługach finansowych, Transfer elektroniczny środków 
pieniężnych, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Prze-
lew funduszy za pośrednictwem elektronicznych sieci ko-
munikacyjnych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
Pożyczki pieniężne, Usługi finansowania samochodów, Kre-
dyty hipoteczne i usługi finansowania, Finansowanie zaku-
pów konsumenckich, Usługi kredytowe w zakresie inwestycji 
majątkowych, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi 
w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Usłu-
gi w zakresie świadczeń emerytalnych, Usługi emerytalno-
-rentowe, Fundusze emerytalne, Usługi finansowe związane 
z emeryturami, Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, 
Obrót papierami wartościowymi, Usługi w zakresie inwesto-
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wania środków pieniężnych, Usługi finansowe związane 
ze sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, Usługi 
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, Usługi pośrednictwa 
w zakresie akcji spółki, Usługi finansowe w zakresie obrotu 
akcjami, Udzielanie informacji dotyczących rynku akcji, Usłu-
gi w zakresie gwarantowania emisji, Usługi związane z pro-
wadzeniem maklerskich rachunków papierów wartościo-
wych, Bankowe usługi rozliczeniowe, Prognozy finansowe, 
Ekspertyzy dla celów fiskalnych, Analizy finansowe, Usługi 
doradcze dotyczące finansowania, Usługi finansowych fun-
duszy inwestycyjnych, Zarządzanie funduszem, Zarządzanie 
aktywami, Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi bro-
kerskie w zakresie inwestycji kapitałowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Finansowe usługi rozliczeniowe [cle-
aringowe], Usługi w zakresie faktoringu, Usługi finansowe 
związane z akredytywą, Usługi bankowe związane z czekami 
podróżnymi, Usługi w zakresie rachunków bankowych, Ob-
sługa czeków, Przyjmowanie weksli, Usługi w zakresie przele-
wów pieniędzy elektronicznych, Udzielanie gwarancji finan-
sowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), Transakcje 
w zakresie wartości dewizowych, Pożyczki konsorcjalne, 
Świadczenie usług bankowych, Obsługa funduszy powierni-
czych, Usługi powiernicze, Usługi w zakresie inwestycji po-
wierniczych, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredyto-
wych, kart debetowych i elektronicznych kart płatniczych, 
Obsługa kart do transakcji płatniczych, Dokonywanie trans-
akcji finansowych, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finanso-
we, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena nieruchomości, Wyce-
na majątku ruchomego, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieru-
chomości], Udzielanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Wynajem mieszkań, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Administrowanie nieruchomościami, Inwesto-
wanie w nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieru-
chomości, Usługi nabywania gruntu, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, Informacja finansowa, usługi doradcze 
i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi doradcze doty-
czące nieruchomości, Pożyczki, Pożyczki firmowe, Pożyczki 
na zakup leasingowy, Pożyczki z poręczeniem, Pożyczki 
za zabezpieczeniem, Pożyczki ratalne, Finansowanie leasin-
gu pojazdów, Finansowanie zakupów leasingowych samo-
chodów, Leasing finansowy sprzętu telekomunikacyjnego, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Udostępnianie funduszy 
na sprzedaż ratalną i leasing, 37 Wynajem narzędzi, instalacji 
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, 38 Telekomunikacja, Usługi agencji praso-
wych, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, 
Telekopie (Przesyłanie -), Wypożyczanie modemów, Interak-
tywne usługi nadawania programów i łączności, Usługi prze-
syłania danych, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości, 
Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja 
przez sieci światłowodowe, Usługi w zakresie połączenia 
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem teleko-
munikacji, Wypożyczanie aparatury komunikacyjnej, Usługi 
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Świadczenie 
usług poczty elektronicznej [e-mail], Zapewnianie dostępu 
do elektronicznej skrzynki pocztowej, Transmisja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Elektroniczna transmisja i re-

transmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości 
i danych, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Inter-
necie, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem poko-
jów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów interne-
towych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wy-
mianę danych drogą elektroniczną, Wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, Informacja o telekomunikacji, 39 Usłu-
gi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, Leasing kontenerów towarowych, Leasing podwozi 
kontenerowych na ładunek, 41 Usługi wydawnicze, Zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Usługi w zakresie roz-
rywki, Usługi sportowe i kulturalne, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie gazet, periody-
ków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikacje 
multimedialne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikacja 
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Usługi w za-
kresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja 
programów radiowych lub programów telewizyjnych, Pro-
dukcja filmów, Organizowanie gier i konkursów, Organizowa-
nie zawodów sportowych, Organizowanie loterii, Organizo-
wanie festiwali, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, Organizacja szkoleń, Organi-
zacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw w celach rozrywkowych, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji na temat ak-
tywności kulturalnych, Usługi informacji o rozrywce, Usługi 
w zakresie informacji sportowej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z publikowaniem, 42 Projektowanie systemów kom-
puterowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie i rozwój sprzętu kompute-
rowego i oprogramowania, Usługi w zakresie badań nauko-
wych, Usługi w zakresie badań technicznych, Badania w dzie-
dzinie komputerów, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym, Ekspertyzy w zakresie technologii, Doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Programowanie kompu-
terów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi projektowania w zakresie tworzenia 
sieci, Usługi doradztwa informatycznego, Wynajem oprogra-
mowania i programów komputerowych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Programowanie oprogramo-
wania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów 
i forów internetowych, Hosting portali internetowych, Le-
asing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 
45 Mediacja [usługi prawne], Usługi prawne, Usługi arbitrażo-
we, Mediacje, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Dostarczanie infor-
macji prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego, Przygotowywanie przepisów, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Pośrednictwo w procedurach 
prawnych, Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), Zarządzanie 
własnością intelektualną.
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1 519797, 529939, 530765, 530831, 531196, 531208, 531267, 531585, 531656, 531794

2 531267, 531585

3 523271, 524745, 525329, 528565, 528841, 528842, 529460, 529461, 529770, 530054, 530055, 530198, 530443, 
530576, 530644, 530646, 530647, 530768, 530776, 531173, 531179, 531285, 531656, 531887, 532413, 532417

4 515727, 515729, 515730, 515731, 515743, 515750, 515751, 531240, 531267, 531606, 531887

5 519286, 519287, 519288, 522968, 523271, 524745, 528133, 528841, 528842, 529282, 529283, 529460, 529461, 
529770, 529936, 530054, 530055, 530576, 530644, 530646, 530647, 530650, 530753, 530772, 530773, 530776, 
531098, 531099, 531100, 531173, 531179, 531264, 531285, 531288, 531470, 531488, 531502, 531551, 531552, 
531635, 531636, 531836, 531929, 531972, 532047, 532223, 532344, 532413, 532417

6 514300, 529191, 529192, 530152, 531167, 531775, 531784

7 525329, 530206, 530208, 531196, 531197, 531973

8 530206, 531656, 531775, 531870, 532344

9 482313, 522199, 524482, 524676, 526594, 526596, 528076, 528588, 529191, 529192, 529752, 529950, 529974, 
530136, 530194, 530196, 530206, 530207, 530576, 531173, 531179, 531205, 531227, 531267, 531381, 531474, 
531622, 531805, 531862, 531869, 531871, 531926, 531929, 532000, 532012, 532223, 532253, 532440, 532441

10 523271, 529191, 529192, 530576, 530650, 530776, 531227, 531927, 531929, 531949, 532344

11 514300, 519797, 525329, 528612, 528613, 529191, 529192, 529397, 530152, 530206, 530289, 530290, 531173, 
531179, 531656, 531870, 531904

12 528230, 529191, 529192, 529334, 531167, 531765, 531766

14 528565, 530211

16 466891, 512010, 517859, 522590, 523718, 524482, 524676, 528076, 528611, 528614, 529191, 529192, 529752, 
529950, 530062, 530228, 530576, 530681, 530790, 531205, 531267, 531565, 531775, 531810, 531926, 532223, 
532253, 532441

17 530206

18 512796, 512797, 526985, 528565, 529191, 529192, 529460, 529461, 529723, 531775, 531798

19 514300, 529191, 529192, 530075, 530152, 530895, 530897, 531784

20 514001, 525329, 528588, 529191, 529192, 529397, 529460, 529461, 529744, 530152, 530772, 530773, 531397, 
531639, 531867, 531958

21 522590, 525329, 529191, 529192, 529460, 529461, 530152, 530576, 531870

22 529191, 529192, 531775

24 529191, 529192, 530772, 530773

25 513439, 517859, 522199, 522590, 524825, 526985, 528076, 529191, 529192, 529723, 529950, 530179, 530206, 
530772, 530773, 531770, 531798, 531934, 531935, 532253

26 513439, 530179

27 512010, 529191, 529192

28 522590, 523718, 528076, 529191, 529192, 529460, 529461, 531397, 531935, 532257

29 516131, 522168, 525713, 525715, 529282, 529283, 529810, 529811, 529941, 530576, 531267, 531470, 531771, 
531913, 532047

30 509475, 519286, 519287, 519288, 519445, 522168, 527469, 527473, 527488, 528190, 528883, 530431, 530432, 
530433, 530434, 530435, 530436, 530437, 530438, 530647, 530650, 531267, 531470, 531488, 531771, 531841, 
531860, 531913, 532413

31 522968, 529077, 529460, 529461, 531267, 531382, 531771, 531849, 531913, 532047, 532413

32 522590, 530001, 530550, 531267, 531316, 531317, 531771, 531841, 532307, 532308, 532413
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33 516774, 530151, 530154, 531191, 531267, 531769, 531771, 531921, 531948

34 531776, 532413

35 466891, 512796, 512797, 513119, 513439, 514001, 516774, 517371, 521874, 522590, 524119, 524120, 524482, 
524676, 525194, 525508, 526340, 526596, 528076, 528133, 528190, 528588, 528676, 529077, 529105, 529116, 
529245, 529282, 529283, 529314, 529334, 529460, 529461, 529591, 529723, 529761, 529926, 529941, 529947, 
530062, 530098, 530100, 530136, 530151, 530152, 530154, 530161, 530183, 530186, 530194, 530196, 530211, 
530228, 530313, 530502, 530503, 530506, 530534, 530543, 530615, 530667, 530847, 531130, 531187, 531188, 
531196, 531197, 531236, 531255, 531267, 531380, 531502, 531523, 531585, 531639, 531662, 531765, 531766, 
531770, 531771, 531776, 531781, 531784, 531798, 531809, 531823, 531824, 531825, 531846, 531862, 531869, 
531870, 531913, 531934, 531951, 531983, 532012, 532017, 532223, 532253, 532344, 532413, 532440, 532441

36 514625, 514626, 517371, 526340, 529105, 530098, 530100, 530115, 530116, 530502, 530503, 531187, 531188, 
531267, 531565, 531765, 531766, 531770, 531824, 531825, 531930, 532000, 532441

37 514300, 519797, 521737, 525194, 528611, 530075, 530098, 530100, 530281, 530895, 530897, 531236, 531765, 
531766, 531820, 531846, 531869, 531904, 531930, 532001, 532441

38 466891, 513439, 524482, 524676, 528076, 530136, 530194, 530196, 530681, 530790, 532441

39 524676, 525194, 526078, 526079, 526340, 529891, 529899, 529900, 529926, 530183, 530186, 531255, 531267, 
531765, 531766, 531782, 531800, 531846, 531973, 532310, 532441

40 519797, 521737, 522168, 526078, 526079, 530098, 530100, 530211, 531267, 531778, 531838, 531983

41 466891, 513119, 513439, 522590, 523667, 524119, 524120, 524482, 524676, 525507, 525508, 528076, 528133, 
528676, 529752, 529761, 529770, 529947, 529950, 529964, 530062, 530136, 530183, 530186, 530200, 530207, 
530228, 530281, 530409, 530502, 530503, 530504, 530505, 530507, 530667, 530680, 530790, 531077, 531187, 
531188, 531197, 531205, 531267, 531381, 531770, 531786, 531811, 531835, 531871, 531926, 531931, 531932, 
532223, 532253, 532344, 532441

42 517859, 519797, 521737, 524676, 525194, 526594, 526596, 528076, 528133, 528588, 528611, 528614, 529105, 
529314, 529591, 529752, 530062, 530098, 530100, 530194, 530196, 530211, 530281, 530667, 531196, 531197, 
531205, 531267, 531798, 531862, 531869, 532302, 532303, 532304, 532440, 532441

43 525713, 525715, 528133, 528883, 529363, 529687, 529688, 529689, 529690, 529886, 530074, 530409, 530470, 
530543, 530874, 531043, 531657, 531771, 531780, 531795, 531953, 532310

44 522590, 525507, 528133, 528676, 529056, 529761, 529947, 530136, 530409, 530470, 531227, 531267, 531288, 
531467, 531565, 531644, 531767, 531927, 531972, 532005, 532223, 532251

45 513439, 514625, 514626, 524676, 526340, 529245, 529591, 530502, 530503, 530543, 530667, 531267, 532440, 
532441
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& More BY SHERATON 531043

17 Sophia Corda 512797

17 512796

ABECADŁO inteligencji Emocjonalnej 529761

ACTIVE PHARMA 529314

AKADEMIA ZDROWIA INSTYTUT  
MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ 528133

AKatja 512010

Alesco Polska 531236

AMLED 531823

ANBIVRO 531862

ANGELEX 529245

ANVEN 529770

APARTAMENTY TRZY SOSNY, TRZY SOSNY,  
WILLA TRZY SOSNY 529886

APEX Clan 517859

AQUATECHNIKA 531781

ARCHIPELAG.PL 528611

Arkadia Salon Snu Łóżek i Materacy 531639

Aroma Maison\<br />  531887

ASISTWORK 531130

AUTO HAK 531167

AUTOLOGIC 530768

B BRUNO 530179

B.O.H.O Coffee & Bar 529363

BARWA ZIOŁOWA 530443

BAS Logistics 531782

battery empire 532012

BCC ACADEMY 530505

BCC EVENTS 530504

BCC WOMAN 530507

BCC 530502

BEERCRAFT 532308

benefit4U 529105

Betrabiotyk 531288

Bielenda ZŁOTA TERAPIA 530198

BIENOOM 531934

BIKELUBE.PL 531240

BIO MONIK 529939

BIO SMAKI biosmaki.pl 531771

bioecoil Wkład bio-parafinowy do zniczy  
Paraffin refill ~ 3 dni Czas palenia Burning  
time BIO3 515727

bioecoil Wkład eco-olejowy do zniczy  
Oil refill ~ 2, 5 dnia Czas palenia Burning  
time ECO3 515750

bioecoil Wkład eco-olejowy do zniczy  
Oil refill ~ 2, 5 dnia Czas palenia Burning  
time ECO3 515751

BIOKURATOR 531794

BIOTEBAL 524745

BITTORRENT 530615

blink mood 531191

Blisko.pl 529926

bobo dream 531935

bosska 513119

Bread Morning 519445

BREWE Faktoring 530115

BREWE FAKTORING 530116

BROWAR KONTRAKTOWY EST. 2021  
Alk. 4, 5% EKSTR. 11, 0% HIRSCHBERGER J 
ELENIA GÓRA PILS 530001

BUSINESS CENTRE BC Club 1991  
Business Centre Club 530503

CalHumus 531208

Candles PREMIUM MATTRA Wkłady olejowe 
 do zniczy ~ 2-3 doby D-1 515729

Caramel Fudge 527488

cb CRYSTAL BEAUTY  
BY KAROLINA BONIECKA 531467

CEKO Roślinne z Goliszewa 531913

CELIDONIA 531285

CHEMEKO-SYSTEM 526078

CHEMEKO-SYSTEM 526079

CLABILLA 530753

CLASS vlog grafik youtuber fotograf 531205

Clever Fleet 521874

cosmiq 530646

cropchart 526596

CRYSTAL BEAUTY WERONIKA KRYSTERA 532005

CYBER LIVE 523667

DELFORM 531838

DETEGO 529591

DIGIDOG 532251

dla ucznia 529752

DOBRO JEWELLERY 530211

DOCTOR HERBY 532413

domito HVAC 530290

domito 530289

DR DUDA 528841

Dr Nerwica Matych 532223

DynaPRO HPX 528230
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easy-games.co 523718

EDWARD’s LEAGUE 530207

EL-SCAN 530281

ELSETT 525194

embrace your business 525508

embrce your life 525507

eminto 530136

EMWADO 530100

envifill 530831

eraqua 528612

ERAQUA 528613

ESPANOLA 531786

e-sygnalista 530667

Eteryzm Jarosław Feter 531932

EURO-TRADEX 531778

EVI TY 529891

EVITY 529899

EVITY 529900

FACE ID 482313

FERRIDIUM chela + 531264

FINDSQUARE 532000

Fine Dine 531870

FIT KING 531470

FLING 530152

GardloX 530650

Gardocki Digital 360 531765

GD360 531766

GEN FACTOR 532417

Gladiator 530765

GLOTTOZABAWA 531926

GOLD BROKER 531983

GOLD WINGS 522968

GRA SMAKÓW 530874

Grand Meal 531951

GRUPA ARCHIPELAG 528614

Grupa Producentów Owoców i Warzyw  
eurosad 529077

GS GOODSAFE 517371

GV-ZONE 529334

Halkalife 531397

HANZA PAŁAC Wellness & SPA 530409

harmoniacyfr 530161

HETTA SUPPLY 529397

Hiposensoryka 531644

hoKU 529744

hygge HUS 530075

IB iBet 531784

i-Collect 531825

InCase KANCELARIA 532440

INDYKPOL Jedynki classic 525713

INDYKPOL Jedynki z serem 525715

ISNORD 523271

JAN KLEMENS BRANICKI KLEMENS LAGER  
PIWO RZEMIEŚLNICZE LAGER PIWO  
DOLNEJ FERMENTACJI FILTROWANE  
PASTERYZOWANE CZASOCHŁONNA  
METODA ZACIERANIA SŁODU,  
FERMENTACJA W OTWARTYCH KADZIACH  
I DŁUGIE LEŻAKOWANIE - TO SEKRETY 
 KLEMENSA. TREŚCIWY LAGER O WYRAŹNYM  
CHARAKTERZE I WSPANIAŁEJ, GĘSTEJ PIANIE.  
DŁUGO LEŻAKOWANE FERMENTACJA  
W OTWARTYCH KADZIACH 531316

JAN KLEMENS BRANICKI KLEMENS PILSNER  
PIWO RZEMIEŚLNICZE PILSNER PIWO  
DOLNEJ FERMENTACJI FILTROWANE  
PASTERYZOWANE CZASOCHŁONNA  
METODA ZACIERANIA SŁODU,  
FERMENTACJA W OTWARTYCH KADZIACH  
I DŁUGIE LEŻAKOWANIE - TO SEKRETY  
KLEMENSA. RASOWY PILSNER O ZŁOCISTYM  
KOLORZE, SZLACHETNYM POŁYSKU,  
TRWAŁEJ, GĘSTEJ PIANIE  
I SŁODOWO-CHMIELOWYM SMAKU. DŁUGO  
LEŻAKOWANE FERMENTACJA W OTWARTYCH  
KADZIACH 531317

JBB Bałdyga PODWAWELSKA ZŁOTA  
SZLACHETNY SMAK 100% Polski Kapitał 529282

JBB Bałdyga WIELKOPOLSKA  
DOSKONAŁY SMAK 529283

kelpi.pl 529461

KGS 531267

KINGFA 531949

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ 530228

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA  
RODZYNKI, JABŁKO, CYNAMON 530434

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA  
RODZYNKI, JABŁKO, CYNAMON 530435

KOPERNIK TORUŃ od 1763 BATON  
PIERNIKOWY Z NADZIENIEM OWOCOWYM  
W CZEKOLADZIE 530436

KOPERNIK TORUŃ od 1763 DWÓR ARTUSA  
PIERNIKI TORUŃSKIE 530432

KOPERNIK TORUŃ od 1763 SERCA  
PIERNIKOWE W CZEKOLADZIE Z CIASTA  
LEŻAKUJĄCEGO W WHISKY WHISKY  
Edycja limitowana 530437

KOPERNIK TORUŃ od 1763 Valentino  
CHAŁWOWE CHRUPIĄCY WAFELEK  
W CZEKOLADZIE Z KREMEM O SMAKU  
CHAŁWOWYM CRUNCHY WAFER WITH  
HALVA CREAM COVERED IN DESSERT  
CHOCOLATE Valentino CHAŁWOWE Halva 530438

KOPERNIK TORUŃ od 1763 530431

KOPERNIK TORUŃ od 1763 530433

KOSMETYKI DR DUDA 528842

KRAKEN 531780

Krzyś 522168

Księgowy Roku 466891

Lady Catkin 531381
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Lampomat.pl 531867

LBA LITTLE BIT ACADEMY 530200

LEKARZE BEZ GRANIC 531565

LINTELI 531869

LISSA 531380

LODY EKIPA 528190

LUKOWA TOBACCO 531776

Łowicz 1906 Yoghurt Drink natural 516131

ŁOWIE 532257

MAF ARCHITECTS 532303

MAF architekci 532304

MAF home 532302

MANUISLAN 530647

ManuPanteina 530644

maskup 522199

MB Partner 531255

Meadow Meal Professional 531382

MEATOLOGIA 532310

MEBLUSIE.PL 531958

MEDENTAL 531767

MIDI ZOO Sklep zoologiczny 531662

MIDI ZOO 531809

mikroPolska PARK EDUKACYJNY 531835

milk & love 530773

milk and love 530772

MINDS & ROSES 524676

Mipro 500 532047

MIRANDA 531953

MM Métier 531929

MOSBITO FOREST 531173

MOSBITO TROPICAL 531179

MS Road 531800

MX-5 CUP POLAND 530183

MX-5 Cup Poland 530186

neo-angin smak cytrynowy 531551

neo-angin smak miodowo-pomarańczowy 531552

NISHA 530055

NOMAST 531972

NOWADENT centrum stomatologii  
i implantologii 531927

Ogrody Form 530098

oio moio OIOMOIO 513439

OKOSENSOR 529056

OTOMOTO KLIK 529116

OUTLINER CAMP 529191

Outliner FIT 529192

P PAŁACOWA PRZYSTAŃ w Tarnogórze 530074

P PYRO-KAT WORLD ZYGMUNT  
W.WYSOCKI FUTURE TECHNOLOGY 519797

PAKUJTO 530534

PAMIĄTKOMAT 531973

PASSA 531930

PB Private Brokers Finansowanie inwestycji 531188

Pieskomaty 530847

plantator 526594

PODSZTANGA 524120

PODSZTANGA.PL 524119

Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki E=mc2 530790

POLSKI KLASTER EKSPORTOWY 532017

POŁOŻNA POLECA 530576

POMYŚL O ZDROWIU POMYŚL O SOBIE 529947

posir Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 529950

Pozkalium 531635

PÓŁKA WINA WĘGIER POLAK to bratanki 530154

PÓŁKA wina 530151

Preqursor 514300

PRESTASHOP 529974

PRIMUS CASA PECUNIA 531948

print systems 531197

Private Brokers 531187

PROFiTOOL 530206

Q HOTEL 529687

Q HOTEL 529688

Q HOTEL 529689

Q HOTEL 529690

QUICKER 531196

REDEFO 528588

ReduXin 531502

REJESTRATOR.PL 526340

ROCK NA BAGNIE 531931

rosanero DESIGN FURNITURE 514001

RQ RESTOQUALITY 525329

Ryszard Szurkowski 531770

SAHARA 531849

SEMAL JNS 524825

Siima 531775

SIMLIC 531622

SKALSKI CAKES & CAFÉ  
Słodki punkt widzenia 528883

Slim Dieta 530470

Slow Potas SR 531636

SMART project 530062

Smartfood 531860

Smasz burger 530543

SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE KIBICUJ  
Z SOKOŁOWEM! 185 G MIĘSA  
NA 100 G PRODUKTU źródło białka  
BEZ DODATKU FOSFORANÓW 529810

SOKOŁÓW SOKOŁOWSKIE RECEPTURY  
Szynka BABUNI Rodzinna Tradycja  
PREMIUM QUALITY 100% 529811

SOLVEX 531585
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SPIŻARNIA DOMINIKA CENIMY JAKOŚĆ  
2020 ZAWSZE BEZ DODATKU E  
bez dodatku fosforanów bez dodatku  
konserwantów bez dodatku  
glutaminianu sodu 529941

STAKKO 530776

stanieczko instalacje przemysłowe 531904

STRONGER 526985

STUDI 532253

SUROWE KOTKI I PSY 528676

SWEEPER 531227

SZPUNT BROWAR RZEMIEŚLNICZY est 2015 532307

SZTOS 530550

ŚWIAT TURECKICH SERIALI 524482

ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci  
NATURALNE 100% OLEJE ~ 4 DNI WKŁAD  
DO ZNICZY W-2 515731

ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci  
NATURALNE 100% OLEJE ~ 5 DNI WKŁAD  
DO ZNICZY S-5 515743

ŚWIATŁO PRAWDZIWE Płomień Pamięci  
NATURALNE 100% OLEJE ~ 6 DNI WKŁAD  
DO ZNICZY S-7 515730

T 530897

TAP-CLEAN 532001

TATTOOLAND.PL 531810

TAURON DYSTRYBUCJA AMIplus WŁĄCZ  
dla przyrody amiplus.pl 530196

TAURON DYSTRYBUCJA eLicznik 530194

TFK roads 531820

THANK YOU 531606

THINK DIFFERENT 530680

THINK DIFFERENT 530681

THINK TANK GOSPODARCZY  
GABINET CIENI BCC 530506

TIODIL 531836

TRANSLAX 531811

TRYKACZ 530895

Trzy Sosny 531657

TURKUSOMETR 529964

Turlu Tutu 531523

TWOJA-SZTUKA 530313

Ubez 514625

Ubez 514626

uns 529936

unv 531871

USMetrix 531656

V 531798

VB Leasing 532441

Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO  
I BARWNIKÓW Ciasteczka Z CZARNYM BZEM 
 I Z ŻURAWINĄ ZAWIERAJĄ MINERAŁY  
Ca, Zn, Fe, Mn, Mg BŁONNIK POKARMOWY  
ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA 519286

Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO  
I BARWNIKÓW Ciasteczka Z LAWENDĄ  
I Z BORÓWKAMI ZAWIERAJĄ NIACYNĘ  
(WITAMINĘ B3) BŁONNIK POKARMOWY  
ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA 519287

Verbena BEZ OLEJU PALMOWEGO  
I BARWNIKÓW Ciasteczka Z ROKITNIKIEM  
I Z KAWAŁKAMI POMARAŃCZY WYSOKA  
ZAWARTOŚĆ KWASÓW TYPU OMEGA-3  
BŁONNIK POKARMOWY ZAWIERAJĄ 3 ZBOŻA 519288

Vigge MAX D 531099

Vigge MAX D+K2 531100

VIGGE 531098

WALKING LOVERS KORZENIOWSCY 522590

WARUN 529723

WASZKÓWKA 531921

WebFTP 531474

WIĘCEJ ZAUFANIA, WIĘCEJ DO ODKRYCIA 509475

WINO SZURKOWSKIE 531769

wino w prezencie 516774

WOLNI OD METRYKI 532344

WORLD OF GINGER 531841

WSK PZL - KALISZ 530208

wwtech 521737

X-NEO 531805

YUNNAN BLACK TEA B113  
China black leaf tea  HERBATA CZARNA  
LIŚCIASTA ZAS 531488

YUTIKA 530054

ZACZNIJ OD NOWA 528076

ZAGAJNIK 531795

Zero Emission Meeting 531077

ZITERM 531846

ZooExpress.pl 529460



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.

1076120 Sedistress (2021 07 13) 5
1086573 HARM (2021 07 02) 13
1488149 MAKE THE FIRST 

MOVE (2021 07 05)
28, 35, 38, 41, 42, 45,

1498239 POWDERBROWS (2021 06 11)
CFE: 26.13.25, 27.05.08 3, 8, 41, 44

1547547 R REBEL (2021 07 12)
CFE: 26.01.01, 26.04.01, 
27.05.01

3, 8, 21, 35, 41, 44

1565086 SMARTSREDA (2021 07 07) 6, 7, 19, 20, 21, 
28, 35, 40

1566805 POP IT! (2021 07 14) 28
1603836 HANDING (2021 05 13)

CFE: 27.05.01 28
1603847 KELAIFENG (2021 05 31)

CFE: 26.04.02, 27.05.24, 28.03.00 25
1603922 ULYSSE (2021 04 29, 2021 04 02) 38
1603950 2021 06 28)

CFE: 07.05.08 34
1604081 Trinasolar Vertex (2021 05 13)

CFE: 24.17.20, 27.05.01, 29.01.12 9
1604086 MADFORCOS (2021 06 04)

CFE: 27.05.01 3,
1604145 2021 03 19, 2021 03 01)

CFE: 26.03.04, 29.01.04 9, 16, 35, 41, 42
1604151 BISECO (2021 05 13)

CFE: 27.05.01 25
1604162 SLS GROUP (2021 04 28)

CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13 19, 31, 35
1604187 GK GKJT (2021 04 25)

CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.01 7
1604191 TELENT (2021 05 21)

CFE: 27.05.17 12
1604192 CYBERDOG  

(2021 04 28, 2021 01 29)
7, 9, 12, 28, 35

1604211 deafening clang (2021 05 19)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 25

1604222 TLX (2021 07 02)
CFE: 01.01.01, 01.03.02, 
26.03.04, 26.04.24

9

1604227 BO BO (2021 06 22)
CFE: 28.03.00 18

1604305 ASP (2021 05 18)
CFE: 26.01.01, 27.05.01 6

1604315 GINNY (2021 04 07, 2021 04 01) 3, 8, 11
1604338 Port City: Ship Tycoon 

(2021 03 24)
9, 41

1604347 confire (2021 06 29)
CFE: 26.01.02, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.13 7

1604353 FACCEX (2021 03 11) 5
1604359 SEVERONICKEL (2021 04 30) 1, 6, 9, 14, 

35, 37
1604371 SEVERONICKEL COMBINE 

H-1Y (2021 04 30)
1, 6, 9, 14, 35, 37

1604376 ForMax (2021 05 20)
CFE: 27.05.01 28

1604380 DWT (2021 05 21)
CFE: 27.05.01 2

1604411 M GALLERY BOUTIQUE  
(2021 05 10, 2020 11 12)
CFE: 26.04.18, 26.11.02, 27.05.01 35

1604493 QP5 (2021 05 12, 2020 12 18)
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.12

16, 35, 43

1604526 iDEAL (2021 03 16, 2020 10 14)
CFE: 27.05.05, 29.01.13 9, 35, 36, 38, 42

1604627 POPLA-POPPER (2021 05 19, 2021 04 28)
CFE: 24.17.01, 27.05.01 28

1604633 CargoCard (2021 05 05)
CFE: 25.03.03, 27.05.19 9, 36, 45

1604671 2021 02 10)
CFE: 28.05.00 6

1604806 TubeXpert  
(2021 02 11, 2020 08 17)

9, 42, 45

1604827 FORESTER (2021 03 31) 13
1604985 Optiflex GENESIS (2021 04 12)

CFE: 27.05.10 10
1605017 URAL SOUND (2021 04 07)

CFE: 20.05.07, 26.04.05, 
26.05.01, 27.05.08, 29.01.14

9

1605071 UDEN-S (2021 04 28)
CFE: 24.17.01, 27.05.01 11

1605123 CROWN (2021 07 02)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 16, 17

1605132 Pylon (2021 05 24, 2021 05 13)
CFE: 26.01.03, 26.04.05, 26.11.07, 
27.05.01, 29.01.12

5

1605144 NUTSON (2021 01 13, 2020 07 21)
CFE: 26.01.03, 26.03.01, 
26.04.06, 27.05.01

9, 35, 38, 41, 45

1605147 JIALI ZHAN JIANG SINCE 1988 (2021 05 24)
CFE: 02.09.14, 07.01.24, 
25.01.06, 26.01.05

9, 10, 17, 21, 25



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1604359, 1604371 

2  1604380 

3  1498239, 1547547, 1604086, 1604315 

5  1076120, 1604353, 1605132 

6  1565086, 1604305, 1604359, 1604371, 1604671 

7  1565086, 1604187, 1604192, 1604347 

8  1498239, 1547547, 1604315 

9  1604081, 1604145, 1604192, 1604222, 1604338, 1604359, 1604371,
 1604526, 1604633, 1604806, 1605017, 1605144, 1605147 

10  1604985, 1605147 

11  1604315, 1605071 

12  1604191, 1604192 

13  1086573, 1604827 

14  1604359, 1604371 

16  1604145, 1604493, 1605123 

17  1605123, 1605147 

18  1604227 

19  1565086, 1604162 

20  1565086 

21  1547547, 1565086, 1605147 

25  1603847, 1604151, 1604211, 1605147 

28  1488149, 1565086, 1566805, 1603836, 1604192, 1604376, 1604627 

31  1604162 

34  1603950 

35  1488149, 1547547, 1565086, 1604145, 1604162, 1604192, 1604359,
 1604371, 1604411, 1604493, 1604526, 1605144 

36  1604526, 1604633 

37  1604359, 1604371 

38  1488149, 1603922, 1604526, 1605144 

40  1565086 

41  1488149, 1498239, 1547547, 1604145, 1604338, 1605144 

42  1488149, 1604145, 1604526, 1604806 

43  1604493 

44  1498239, 1547547 

45  1488149, 1604633, 1604806, 1605144



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.

519456 Apple Inc.
2021 03 22 9, 29, 31, 42, 44, 45

521555 ALLIED IRISH BANKS PLC
2021 05 17 36

521557 ALLIED IRISH BANKS PLC
2021 05 17 36

523570 SIKORA PRZEMYSŁAW OMEGA PARTNER
2021 07 09 6, 19, 20, 28, 39

526672 Playboy Enterprises International , Inc.
2021 08 02 41

526673 Playboy Enterprises International , Inc.
2021 08 02 41

526418 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA  
MLECZARSKA W SIERPCU
2021 07 28 29, 35

526811 Propria Oy
2021 08 03 6



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

32/2021

64

530642

(210) 530642 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) MANU-S-PROTECT
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne sub-
stancje stosowane w praniu, Środki do czysz-
czenia, polerowania, szorowania i ścierania, 
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, 
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki 
do czyszczenia zębów, Środki czyszczące oraz 
toaletowe, 5 Produkty farmaceutyczne, me-
dyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych lub weteryna-
ryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, materiały opa-
trunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki 
do zwalczania szkodników, Fungicydy, herbicy-
dy, Produkty farmaceutyczne do celów leczni-
czych lub weterynaryjnych, 30 Kawa, herbata, 
kakao i substytuty kawy, Ryż, Tapioka i sago, 
Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cu-
kiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, 
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, 
Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, Arty-
kuły spożywcze pochodzenia roślinnego prze-
znaczone do spożycia lub konserwowania, jak 
również środki do polepszania walorów smako-
wych artykułów.

Informacja ta nie powinna zostać  
opublikowana

108
03                   530642                   (wykaz klasowy)
05                  530642                  (wykaz klasowy)
30                   530642                   (wykaz klasowy)
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MANU-S-PROTECT                                 530642
(wykaz alfabetyczny)
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