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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 5 października 2020 r. Nr ZT40

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) 468650 (220) 2017 03 09
(731) WOŹNIAK KAROL, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MAJSTER BUT
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: 
paski do zegarków, baterie zegarmistrzowskie, baterie 
do urządzeń elektronicznych, zegarki, zegary, budziki, ar-
tykuły obuwnicze, wkładki do obuwia, sznurowadła, pasty 
i kosmetyki do obuwia oraz galanterii skórzanej, wyroby ka-
letnicze, galanteria skórzana, portfele damskie i męskie, etui 
na karty, klucze, kłódki, wkładki do zamków i zamki, etui oraz 
breloki do kluczy, scyzoryki, zapalniczki, zestawy i artykuły 
krawieckie, doradztwo gospodarcze związane z franchisin-
giem, zarządzanie biznesowe przedsiębiorstwami franczy-
zowymi, 37 usługi szewskie, naprawa i konserwacja obuwia, 
czyszczenie obuwia, udzielanie informacji związanych z na-
prawą obuwia, naprawa i konserwacja przyrządów zegar-
mistrzowskich i chronometrycznych, naprawa i konserwacja 
zegarków oraz pasków, bransoletek i łańcuszków do nich, 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
zegarów i zegarków, usługi krawieckie - naprawy, 40 usługi 
szewskie - produkcja na zamówienie, dorabianie kluczy, kra-
wiectwo.

(210) 476178 (220) 2017 09 06
(731) NUTRICIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jestem tym, co mi dajesz, Mamo!

(531) 29.01.03, 27.05.01, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty żywnościowe dla niemowląt, diete-
tyczna żywność i odżywki specjalnego przeznaczenia me-
dycznego przystosowane dla niemowląt, żywność oraz od-
żywki dla niemowląt na bazie mleka lub zawierające mleko  
i/lub jego przetwory, mieszanki na bazie mąki i mleka dla 
niemowląt, kaszki mleczne i bezmleczne jako produkty 
do żywienia niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, 
żywność z mlekiem w proszku dla niemowląt, preparaty die-
tetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla niemowląt, 
suplementy diety dla niemowląt, produkty zbożowe spe-
cjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt, w tym 
żywność w postaci produktu zbożowego bezglutenowego 
dla niemowląt z alergią na białko mleka krowiego i białko so-
jowe, napoje dla niemowląt, 29 mMleko oraz napoje mlecz-
ne lub z przewagą mleka dla małych dzieci, mieszanki mlecz-
ne dla małych dzieci, kaszki i kleiki spożywcze bezmleczne 
oraz na bazie mleka dla małych dzieci: kaszki ryżowe, kaszki 

mleczne manna, kaszki mleczno-ryżowe, kaszki ryżowoku-
kurydziane, kaszki pszenne, kaszki pszenno-jaglano-owsiane, 
kaszki o smaku waniliowym, kaszki z owocami, kaszki z soka-
mi owocowymi, desery mleczne dla małych dzieci, desery 
mleczne smakowe, desery mleczne zawierające owoce, na-
poje mleczne zawierające owoce, jogurty, jogurty zawiera-
jące owoce, desery jogurtowe dla małych dzieci, pudding 
mleczny, twarożki oraz twarożki z różnymi dodatkami dla 
małych dzieci, gotowe posiłki obiadowe dla małych dzieci 
zawierające: warzywa, mięso, ryby, drób, owoce, gotowe 
mieszanki warzywne dla małych dzieci, gotowe mieszanki 
owocowe i owocowo-warzywne dla małych dzieci, rosół 
(zupa), gotowe zupy jarzynowe dla małych dzieci również 
z dodatkiem mięsa, sałatki warzywne, warzywa gotowa-
ne, desery owocowe dla małych dzieci: owoce, mieszanki 
owocowe, owoce z dodatkiem warzyw, owoce z kleikiem, 
owoce z kaszką, owoce z twarożkiem, owoce z biszkoptem, 
sałatki owocowe, musy owocowe, musy owocowe z jogur-
tem, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców, chrupki 
owocowe dla małych dzieci, przeciery owocowe, kompoty 
dla małych dzieci, 30 gotowe posiłki obiadowe dla małych 
dzieci zawierające ryż, kasze, makaron, mięso, ryby, warzywa, 
ryż i kasze na mleku oraz kleiki spożywcze na bazie mleka 
dla małych dzieci, ciastka do chrupania dla dzieci, jogurty 
mrożone, budynie deserowe, puddingi do użytku jako de-
sery dla małych dzieci, herbatki dla małych dzieci: owocowe, 
ziołowe, mieszanki owocowo-ziołowe, 32 soki i napoje dla 
małych dzieci: owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, 
w tym również z dodatkiem ziół leczniczych.

(210) 493908 (220) 2018 12 15
(731) POLSKIE STOWARZYSZENIE TRYCHOLOGICZNE, 

Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE TRYCHOLOGICZNE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.18
(510), (511) 35 organizowanie targów i wystaw w celach 
reklamowych reprezentowanie stowarzyszenia oraz nabór 
nowych członków poprzez prowadzenie działalności me-
dialnej i popularyzatorskiej poprzez reklamę za pośrednic-
twem sieci komputerowej, internetu, prasy, radia i telewizji, 
udostępnienie druków i folderów partnerom w zakresie try-
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chologii udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów 
członków stowarzyszenia przez doradztwo zawodowe, 
porady i prezentację firmy, 41 rozwijanie wiedzy oraz pod-
noszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych 
członków stowarzyszenia przez organizowanie konferencji, 
kongresów, kursów, wystaw, zjazdów, szkoleń oraz eduka-
cję, kształtowanie postaw społecznych i etycznych przez 
kontrolę jakości wykonywanego zawodu, prace związane 
z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowe-
go zawodu przez: organizowanie konkursów edukacyjnych, 
organizowanie konkursów piękności, organizowanie i pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie pielęgna-
cji skóry głowy, zabiegów pielęgnacyjnych na włosy i skórę 
głowy, zagęszczania i upiększania włosów oraz poprawienie 
kondycji włosów, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, akcep-
tacja produktów technologicznych, projektowanie, projekty 
techniczne i technologiczne, testowanie materiałów ko-
smetycznych, analizy chemiczne oraz badania chemiczne 
i bakteriologiczne, 44 salony fryzjerskie, przedłużanie i za-
gęszczanie włosów, usługi kosmetyczne dla ludzi związane 
z kosmetyką ciała w tym: pielęgnacja skóry głowy, zabiegi 
pielęgnacyjne na włosy, zagęszczanie i upiększanie włosów, 
leczenie łysienia, bezpieczna koloryzacja włosów.

(210) 495534 (220) 2019 02 04
(731) VIRAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Spirit of Łódź
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, magnesy de-
koracyjne, pamięci zewnętrzne USB, paski do telefonów ko-
mórkowych, paski identyfikacyjne [zakodowane], paski od-
blaskowe do noszenia, publikacje elektroniczne, znaki świe-
cące, płyty DVD, płyty VCD, etui na okulary, etui na telefony 
komórkowe, etui na smartfony, etui do tabletów gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, transmisje telewizyjne, 16 cza-
sopisma, gazety, periodyki, biurowe artykuły papiernicze, ar-
tykuły biurowe, afisze, plakaty, albumy fotograficzne i kolek-
cjonerskie, almanachy, atlasy, plany, mapy, broszury, formu-
larze, druki i publikacje drukowane, emblematy papierowe, 
fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty okolicznościo-
we, katalogi, książki, materiały piśmienne, notatniki [notesy], 
obrazy i zdjęcia, chorągiewki papierowe, torby papierowe, 
torby na prezenty, torby na zakupy, pieczęcie, stemple (pu-
dełka na -), etykiety z papieru lub kartonu, pudełka z papieru 
lub kartonu, 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materia-
łów nieujęte w innych klasach, takie jak aktówki, etui na klu-
cze, etui na dokumenty, sznury, pasy, smycze, portmonetki, 
portfele, teki, dyplomatki, torebki, torby - koperty, woreczki 
do pakowania, trzosy, wizytowniki walizy., 21 małe, ręczne 
przybory i narzędzia używane w gospodarstwie domowym 
i kuchni, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa 
domowego, przybory toaletowe, wyroby szklane, porcela-
nowe i ceramiczne, pudełka szklane, pudełka ceramiczne, 
pudełka z porcelany, zastawa kuchenna, przybory kuchenne 
i pojemniki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, pozyskiwanie i sys-
tematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, 
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, reklama, 
41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pra-

cowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie semi-
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizo-
wanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie przyjęć, organizowanie i prowadzenie wystaw 
z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadze-
nie zawodów, organizowanie i prowadzenie koncertów, or-
ganizowanie spektakli rozrywkowych.

(210) 500196 (220) 2019 05 24
(731) CX-80 POLSKA, AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA 

SPÓŁKA JAWNA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) RC
(510), (511) 1 kleje kontaktowe, kleje stosowane w materia-
łach wiążących [przemysłowe], kleje do użytku w przemyśle 
mechanicznym, kleje przemysłowe do użytku w obróbce 
metali, kleje do zapobiegania luzowaniu się nakrętek do kół, 
kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, 
kleje do połączeń metal-metal [inne niż do materiałów pi-
śmiennych lub użytku domowego], 4 smary przemysłowe, 
smary penetrujące, smary uniwersalne, smary do maszyn, 
smary do samochodów, smary w sprayu, smary do po-
wierzchni metalowych, smary do pojazdów silnikowych, 
smary zawierające dodatki zmniejszające tarcie, smary stoso-
wane do celów technicznych, smary do smarowania odkry-
tych przekładni zębatych, 7 łożyska jako części maszyn.

(210) 501496 (220) 2019 06 25
(731) GMINA MIASTO SZCZECIN, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) pływający ogród
(510), (511) 35 pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu-
gi biurowe, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, opracowywanie katalogów [spisów] w celu 
ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Interne-
cie, usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych, 
41 edukacja, rozrywka i sport, 42 usługi naukowe i techno-
logiczne, usługi projektowania, usługi w zakresie technologii 
informacyjnych, usługi badawczo - rozwojowe.

(210) 503223 (220) 2019 08 07
(731) GUEST DANUTA THE AMERICAN ACADEMY OF 

BUSINESS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE AMERICAN ACADEMY BUSINESS LANGUAGE 

CULTURE

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], usługi szkół [edukacja], 
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], usługi edukacyjne związane 



8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2020

z biznesem, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, 
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, naucza-
nie języków obcych, organizacja kursów językowych, świad-
czenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, udostęp-
nianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języ-
ków, nie do pobrania.

(210) 505614 (220) 2019 10 14
(731) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wokas Casing Soil

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 ziemia do upraw, ziemia preparowana prze-
znaczona do kiełkowania nasion, kompost, mieszanki kom-
postowe do upraw, podłoża torfowe dla roślin, mieszanki 
ogrodnicze do upraw, okrywa torfowa do uprawy pieczarek, 
humus, nawozy organiczne i nieorganiczne, nawozy płynne, 
substraty dla roślin, mieszanki nawozów, koncentraty nawo-
zów, koncentraty przyspieszające kompostowanie, wapno 
do użytku w rolnictwie i ogrodnictwie, 31 torf do ściółko-
wania, kora do ściółkowania, zrębki dekoracyjne do ściółko-
wania, 35 prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnic-
twa, sadownictwa i rolnictwa.

(210) 506984 (220) 2019 11 20
(731) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń
(540) (znak słowny)
(540) PureVim
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], aromaty do napo-
jów [olejki eteryczne], aromaty do ciast (olejki eteryczne), 
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aro-
maty do żywności w postaci olejków esencyjnych, 29 eks-
trakty do zup, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty 
z warzyw do konsumpcji, ekstrakty z pomidorów, ekstrakty 
alg do celów spożywczych, koncentraty soków warzywnych 
do konsumpcji, 30 aromaty do żywności, aromaty do napo-
jów, aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, aromaty 
do produktów mleczarskich, aromaty do ciast, aromaty owo-
cowe, inne niż olejki eteryczne, aromaty do zup i dań goto-
wych, aromaty do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, aro-
maty do sosów, aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty 
do przetworów owocowo-warzywnych, aromaty do prze-
kąsek, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aro-
matyczne do lodów, preparaty aromatyczne do cukierków, 
bazy do przyrządzania koktajli mlecznych [aromaty], dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, substancje 
nadające smak w celu dodania do napojów, inne niż olejki 
eteryczne, wyciągi słodowe stosowane jako aromaty, słone 
aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki eterycz-
ne], przyprawy, ekstrakty przypraw, koncentraty warzywne 
stosowane jako przyprawy, ekstrakty z kawy do stosowania 
jako aromaty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao 
do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, zio-
łowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła przetworzo-
ne, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eteryczne], 
jadalne aromaty do artykułów żywnościowych [inne niż sub-
stancje eteryczne i olejki eteryczne], dodatki smakowe i przy-
prawy, ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż 
olejki eteryczne], substancje konserwujące, wzmacniacze 

smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], destylaty 
dymowe z drewna, służące do nadawania żywności smaku, 
destylaty aromatyczne do żywności i napojów, esencje ka-
wowe, esencje herbaciane, esencje czekoladowe do przyrzą-
dzania napojów, esencje do artykułów żywnościowych, inne 
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności, inne niż olejki eteryczne, esen-
cje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
eterycznych), 32 preparaty do produkcji napojów, esencje 
do produkcji napojów, mieszanki do sporządzana napojów, 
wyciągi do sporządzania napojów, syropy do wyrobu na-
pojów, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, koncentraty soków owocowych, koncentraty do spo-
rządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty napojów 
alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe, preparaty 
alkoholowe do sporządzania napojów.

(210) 508663 (220) 2020 01 03
(731) WALOCH ANNA BIURO RACHUNKOWE EXPERT, 

Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXPERT BIURO RACHUNKOWE

(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 
24.17.20

(510), (511) 35 doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo podatkowe (rachunkowość), księgowanie kosz-
tów, księgowość, przygotowywanie i wypełnianie zeznań 
podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych! 
i analiz dla przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów finanso-
wych, usługi w zakresie księgowości i rachunkowości.

(210) 509113 (220) 2020 01 16
(731) MATUSZEWSKI ROBERT PIOTR ENERGOMAT, Cupel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O

(531) 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 5 preparat zawierający ozonidy oligomeryczne, 
(polinadtlenki kwasów tłuszczowych), posiadający właściwo-
ści silnie utleniające.

(210) 509569 (220) 2020 01 29
(731) DEC ANNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) DECCARES
(510), (511) 24 tekstylia, materiały tekstylne, tkaniny, 
25 odzież, 35 reklama, marketing, sprzedaż: dzianin, tkanin, 
przędzy bawełnianej, tekstyliów, materiałów tekstylnych, 
odzieży, bielizny, 41 szkolenia, coaching.
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(210) 509570 (220) 2020 01 29
(731) DEC ANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DECCARES

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 24 tekstylia, materiały tekstylne, tkaniny, 
25 odzież, 35 reklama, marketing, sprzedaż: dzianin, tkanin, 
przędzy bawełnianej, tekstyliów, materiałów tekstylnych, 
odzieży, bielizny, 41 szkolenia, coaching.

(210) 510655 (220) 2020 02 26
(731) STANEK DOMINIK RUNOHOLIC, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) RUNOHOLIC
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, ko-
szulki sportowe z krótkimi rękawami, stroje dla sędziów spor-
towych, odzież w stylu sportowym, buty treningowe [obu-
wie sportowe], czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe 
z kapturem, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, koszule sportowe 
pochłaniające wilgoć, topy sportowe do rozgrzewki, kurtki 
sportowe do rozgrzewki, kurtki jako odzież sportowa, stroje 
do sportów walki, obuwie do uprawiania sportów, skarpetki 
dla sportowców, znaczniki [narzutki] sportowe, stroje sporto-
we, komplety sportowe, odzież sportowa, szorty sportowe, 
spodnie sportowe, rajstopy sportowe, płaszcze sportowe, 
staniki sportowe, podkoszulki sportowe, koszule sportowe, 
czapki sportowe, kurtki sportowe, bluzy sportowe, skarpety 
sportowe, obuwie sportowe, korki do mocowania do butów 
sportowych, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], komi-
niarki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 35 usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artyku-
łami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi sklepów detalicznych on-
line obejmujące odzież, 41 zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, 
administrowanie [organizacja] zawodami, doradztwo w za-
kresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu 
fizycznego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja, 
rozrywka i sport, edukacja sportowa, instruktaż w zakresie 
treningu kondycyjnego, instruktaż w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, informacje 
na temat sportu, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, organizacja i przeprowadzanie zawodów spor-
towych, organizacja imprez i konkursów sportowych, orga-
nizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie 
i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie i pro-
wadzenie zawodów, organizowanie i prowadzenie szkolnych 

zawodów lekkoatletycznych, prowadzenie imprez sporto-
wych na żywo, prowadzenie zawodów sportowych, prowa-
dzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, prowadze-
nie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, świadczenie usług 
sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia 
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, rozrywka w formie za-
wodów lekkoatletycznych, udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony interneto-
wej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami 
fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, 
udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowy-
mi, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne dotyczące spor-
tu, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
usługi informacyjne dotyczące wyścigów, usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu.

(210) 511037 (220) 2020 03 05
(731) MILWAR GRZEGORZ WARPECHOWSKI, PIOTR 

WARPECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA,  
Grodzisk Mazowiecki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MILWAR

(531) 26.05.01, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu takie jak: woda destylowana, środki korozyjne, środ-
ki chłodzące do silników pojazdów, preparaty chemiczne 
do zapobiegania powstawaniu plam na tkaninach, kleje 
i preparaty klejące, preparaty do hartowania i lutowania me-
tali, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzy-
wa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, 
środki do gaszenia ognia, substancje chemiczne do konser-
wowania żywności, substancje garbujące, 6 metale nieszla-
chetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przeno-
śne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe 
do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne, liny 
i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wy-
roby ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, śruby 
metalowe, liny metalowe, łańcuchy metalowe, drobne wy-
roby metalowe, rury ze stali nierdzewnej, materiały spawalni-
cze i lutownicze, brąz, nity metalowe, smarowniczki, zawiasy 
metalowe, zawleczki z metalu, złączki rur metalowe, rudy 
(kruszce), formatki z brązu, 14 metale szlachetne i ich stopy, 
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte 
w innych klasach, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, 
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne.

(210) 511212 (220) 2020 03 09
(731) ŚWIDER KRZYSZTOF, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ KWADRAT

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 06.07.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości.
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(210) 511320 (220) 2020 03 11
(731) DOGADAMYCIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TURBOTŁUMACZENIA

(531) 26.15.15, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 reklama, reklama online z a pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama w Internecie dla osób trzecich, 
41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, w tym tłumaczenia online, symulta-
niczne, automatyzacja tłumaczeń, 42 rozwój, programowa-
nie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, w tym 
oprogramowania i usług do automatyzacji tłumaczeń.

(210) 511624 (220) 2020 04 28
(731) LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Joy Day

(531) 01.03.01, 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy).

(210) 511874 (220) 2020 03 25
(731) PANMEDICA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboszyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanMedica

(531) 24.13.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 organizowanie wynajmu nieruchomości sali 
operacyjnej, organizowanie wynajmu gabinetów lekarskich, 
44 usługi świadczeń medycznych - zdrowotnych służące 
do zachowania, poprawy lub zachowania, przywracania, 
zdrowia, ośrodki zdrowia, szpitale, sale operacyjne, usługi 
klinik medycznych, pomoc medyczna, badania, porady le-
karskie, diagnostyka, leczenie, badania, analityka medyczna, 
rehabilitacje lecznicze, protetyka stomatologiczna i orto-
doncja, usługi w zakresie medycyny pracy, badanie i tworze-
nie dokumentacji medycznej na potrzeby firm, w tym firm 
ubezpieczeniowych, prowadzenie szpitali i klinik jednego 
dnia wraz z gabinetami lekarskimi i salami operacyjnymi, 
terapia psychologiczna, aromaterapia, badania przesiewo-
we, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, depilacja woskiem, 
fizjoterapia, hospicja implantacja (wszczepianie) włosów, le-
czenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odu-
rzające, usługi masażu, porady medyczne w tym porady 

medyczne dla osób niepełnosprawnych, usługi sanatoryjne, 
świadczenie usług medycznych nad starszymi ludźmi, usługi 
analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi 
zapładniania metodą in vitro, usługi medycyny konwen-
cjonalnej wraz z usługami medycyny alternatywnej, usługi 
terapeutyczne, usługi medyczne, w tym usługi medyczne 
klinik jednego dnia i turystyki medycznej (wykonywanie 
usług medycznych pacjentom przyjezdnym), usługi położ-
nicze [akuszeria], prowadzenie i organizowanie zabiegów 
i operacji medycznych w tym zabiegów i operacji z zakresu: 
chirurgii, w tym chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, 
chirurgii onkologicznej, kardiologii i kardiochirurgii, urologii, 
laryngologii, neurochirurgii, ortopedii, chirurgicznego lecze-
nia otyłości i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, 
chirurgii okulistycznej, wykonywanie usług medycznych jed-
nego dnia, usługi świadczeń zabiegów operacyjnych służące 
do zachowania, przywracania, poprawy zdrowia, porady le-
karskie, diagnostyka, analityka medyczna, leczenie, badania 
i terapia.

(210) 511917 (220) 2020 03 27
(731) CHUDZIK MAGDALENA USŁUGI I DYSTRYBUCJA, 

Głogów; SZUL ANNA LAURUS, Lublin; CZYNSZ 
GRZEGORZ P.H.U. LOKUM, Inowrocław; IDAJ PAWEŁ  
K & P KANTOR WYMIANY WALUT, Biłgoraj; 
PAWŁOWSKA MAŁGORZATA STUDIO KOBIET 
LUBICZ, Lubicz Górny; BŁASZCZYK DOROTA 
DB PROJEKT, Studzienice; GAWRYLAK JOANNA 
RASO, Wieliczka; ZATYJ-AMBROŻEWICZ ANNA 
STUDIO KOBIET ŻUKOWO, Żukowo; LIS KRZYSZTOF 
PRZEDSIĘBIORSTYWO HANDLOWE SATURN, Świecie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK STUDIO KOBIET

(531) 02.03.16, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.22, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18

(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne [ładowalne], publikacje elektroniczne zarejestrowa-
ne na nośnikach komputerowych, nagrania multimedialne, 
nagrania wideo, nagrania wideo do pobrania, 16 publikacje 
promocyjne, publikacje reklamowe, drukowany materiał 
promocyjny, afisze, plakaty, ulotki, kalendarze, katalogi, ma-
teriały piśmienne, fotografie, 35 opracowywanie kampanii 
promocyjnych, usługi reklamowe, promocyjne i marketin-
gowe, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], roz-
powszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, 
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi 
lub promocyjnymi, wynajmowanie wszelkich materiałów 
promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i na-
grań audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-



Nr  ZT40/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

mocyjnych, organizowanie imprez, wystaw, targów i poka-
zów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
udostępnianie powierzchni reklamowej, reprodukcja mate-
riału reklamowego, 41 usługi w zakresie fitness, w tym z uży-
ciem bieżni z podciśnieniem, orbitreków, schodów do ćwi-
czeń, rowerów treningowych, bieżni, urządzeń do symulacji 
jazdy konnej, maszyn do treningu mięśni brzucha, platform 
wibracyjnych, urządzeń treningowych z zastosowaniem 
elektrostymulatorów mięśni i koca sauny z podczerwienią, 
usługi klubów zdrowia [fitness], treningi zdrowotne i treningi 
fitness, fitness kluby, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych [fitness], udostępnianie informacji dotyczących trenin-
gu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów 
i sprzętu treningowego, usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], usługi treningowe siłowe i poprawia-
jące kondycję, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, pro-
wadzenie kursów internetowych w zakresie diet, publikacja 
materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji elektro-
nicznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, produkcja 
nagrań audiowizualnych, 44 masaż, w tym z zastosowanie 
urządzeń do masażu limfatycznego, zabiegi kosmetyczne 
i lecznicze w zakresie wyszczuplania sylwetki, leczenia celluli-
tu, usuwania obrzęków, zapobiegania powstawania żylaków, 
zabiegi kosmetyczne i lecznicze z wykorzystaniem urządzeń 
do elektrostymulacji do pobudzania nerwów i mięśni oraz 
do modelowania sylwetki i ujędrniania ciała, usługi wyszczu-
plania sylwetki z użyciem lipolasera, zabiegi medycyny es-
tetycznej w zakresie redukcji tkanki tłuszczowej (kriolipoli-
za, pole magnetyczne, liposukcja, żelazko antycellulitowe, 
zabiegi HIFU), zabiegi kosmetologiczne na skórę z użyciem 
fal radiowych rf, usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kosmetyczne 
usuwanie laserem zbędnych włosów, depilacja woskiem, 
leczenie cellulitu, także z użyciem urządzeń do masażu pod-
ciśnieniowego z laserem i światłem LED, laserowe usuwanie 
tatuaży, usługi spa, usługi salonów piękności, udzielanie in-
formacji związanych z usługami salonów piękności, zabiegi 
pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji stóp i dłoni, usługi pielę-
gnacji paznokci, w tym manicure i pedicure, usługi zabiegów 
na twarz i ciało w tym zabiegi radiofrekwencji, mezoterapii, 
mikrodermabrazji, oxybrazji, peelingujące, sonoferozy, usługi 
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji 
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi konsul-
tacyjne dotyczące pielęgnacji urody, doradztwo w dzie-
dzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi doradcze w zakresie 
odchudzania, usługi w zakresie odchudzania, poradnictwo 
dietetyczne, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie 
i nadzorowanie diet odchudzających, doradztwo w zakresie 
dietetyki i odżywiania, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udo-
stępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do ce-
lów rehabilitacji zdrowotnej, usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, elektroliza do celów kosmetycznych, usługi w zakresie 
porad kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna w celu usu-
wania owłosienia, usługi opalania skóry dla ludzi w celach 
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycz-
nych, usługi terapeutyczne, terapia falą uderzeniową, usługi 
terapii mikroigłowej, usługi terapii chelatowej, zabiegi tera-
peutyczne dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512011 (220) 2020 03 27
(731) KWIEL KATARZYNA PRACOWNIA DEKORACJI AKATJA, 

Końskie

(540) (znak słowny)
(540) Akatja
(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 ścia-
ny, naklejki na podłogę, naklejki na schody, naklejki ślubne, 
etykiety adresowe, etykiety wysyłkowe, samoprzylepne ety-
kiety drukowane, etykiety z papieru, etykietki na prezenty, 
etykietki z ceną, papierowe etykietki identyfikacyjne, dru-
kowane etykietki papierowe, papier do etykietowania, dru-
kowane etykiety na bagaż, etykiety papierowe odprawio-
nego bagażu, etykiety kartonowe odprawionego bagażu, 
etykiety przylepne z papieru, etykiety papierowe na bagaż, 
etykiety kartonowe na bagaż, papierowe etykietki na pre-
zenty, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety nie z mate-
riału tekstylnego, etykiety papierowe do ścierania na mo-
kro, wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, 
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 ścien-
ne (nietekstylne), ścienne dekoracje, nietekstylne, dekoracje 
ścienne z materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, fryzy 
[dekoracje ścienne nie z materiałów tekstylnych], bordery 
tapetowe, dekoracyjne tkaniny ścienne [nietekstylne], pa-
pierowe pokrycia sufitowe, pokrycia ścienne, tapeta, tapeta 
izolacyjna, tapeta tekstylna, tapeta w postaci dekoracyjnych 
przylepnych obić ściennych wielkości pokoju, tapeta z efek-
tami wizualnymi 3D, tapeta z pokryciem tekstylnym, tape-
ty nietekstylne, tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapety 
z tworzyw sztucznych, winylowe pokrycia ścian, wyściełane 
okładziny ścienne, wyściełane okładziny sufitowe, wyście-
łane pokrycia sufitowe, tapety winylowe, ścienne materiały 
dekoracyjne, nietekstylne, ścienne tekstylne materiały wy-
kończeniowe, pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, po-
krycia ścienne z papieru.

(210) 512178 (220) 2020 04 03
(731) MIZGAŁA-PRĘCIKOWSKA EWA MED-LINE, 

Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIADOMY DOSIAD CENTRUM SZKOLENIOWE 

BIOMECHANIKI JEŹDŹCA I TRENINGU 
UZUPEŁNIAJĄCEGO

(531) 29.01.12, 02.03.16, 03.03.01, 03.03.24, 27.05.01, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.05, 
26.11.08

(510), (511) 41 szkolenia sportowe, szkolenia edukacyjne, 
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], 
prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie 
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i prowadzenie warsztatów [szkolenia], nauczanie i szkolenia, 
szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia ru-
chowe dla dzieci, instruktaż w zakresie jazdy konnej, obozy 
jazdy konnej, szkoły jazdy konnej, usługi szkoleniowe w za-
kresie jazdy konnej, wynajem sprzętu do rekreacyjnej jazdy 
konnej, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, szkolenia w dziedzinie zabu-
rzeń medycznych i ich leczenia, organizowanie i prowadze-
nie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, 
szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, 
trening osobisty [szkolenie], treningi zdrowotne i treningi fit-
ness, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness 
za pomocą portalu on-line, udzielanie informacji związanych 
z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony interne-
towej online, usługi trenera osobistego [trening sprawności 
fizycznej], usługi w zakresie treningu fizycznego, usługi w za-
kresie treningu sprawności fizycznej, obozy sportowe, obozy 
rekreacyjne, obozy letnie, usługi edukacyjne związane z za-
biegami terapeutycznymi, 44 fizjoterapia, usługi fizjoterapii, 
usługi terapeutyczne.

(210) 512217 (220) 2020 04 03
(731) KUBICZEK MAREK EUROMED, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HYPERMAX

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za po-
średnictwem Internetu, następujących towarów: urządzeń 
i maszyn do oczyszczania powietrza, nawilżaczy powietrza 
ultradźwiękowych, poduszek do celów medycznych, podu-
szek masażerów shiatsu, masażerów shiatsu 3D do pleców 
i karku, elektrostymulatorów nerwów, przyrządów i urzą-
dzeń do masażu, materaców magnetycznych do celów me-
dycznych, materaców do celów medycznych, łóżek specjal-
nie skonstruowane do celów medycznych, robotów do my-
cia okien, gier komputerowych, konsoli retro przenośnych, 
artykułów gospodarstwa domowego takich jak odkurzacze, 
roboty kuchenne, sprzętu radiowo-telewizyjnego, kompute-
rów i sprzętu komputerowego, takiego jak monitory, drukar-
ki, myszy, doradztwo gospodarcze, organizowanie promocji 
i wystaw wyżej wymienionych towarów.

(210) 512280 (220) 2020 04 06
(731) SZCZĘCH ADAM ERIGO, Radlin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nanoclear

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15, 26.13.25
(510), (511) 11 urządzenia do dezynfekcji, 37 dezynfekcja.

(210) 512563 (220) 2020 04 16
(731) RYBAK ZBIGNIEW, Wrocław; KUŹMIŃSKI ADAM, 

Wrocław; SZRETER ZYGMUNT, Wrocław

(540) (znak słowny)
(540) Vertibed
(510), (511) 10 łóżka specjalnie skonstruowane do celów 
leczniczych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów me-
dycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycz-
nych, stelaże łóżkowe wykonane specjalnie do celów me-
dycznych, 20 łóżka, łóżka szpitalne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 512669 (220) 2020 04 21
(731) KRĘGLICKA JADWIGA WENUS SECRET, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Estelja, estelja
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, farby do włosów, 
8 przybory do układania włosów.

(210) 512689 (220) 2020 04 20
(731) CAPITAL TOWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Rzeszów

(540) (znak słowny)
(540) PRESTIGE APARTAMENTY
(510), (511) 35 organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, analiza marketingowa nieruchomości, ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomości, reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 wyna-
jem nieruchomości, dzierżawa nieruchomości (tylko nieru-
chomości), timesharing nieruchomości, powiernictwo nieru-
chomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie 
nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, 
inwestycje majątkowe, usługi nabywania nieruchomości, 
zarządzanie powiernicze nieruchomościami, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami, organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości 
handlowych, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące nieruchomości, organizowanie 
dzierżawy (tylko nieruchomości), doradztwo w zakresie nie-
ruchomości, planowanie inwestycji w nieruchomości, usługi 
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości i mająt-
ku, wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieruchomo-
ści), pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, biura po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, organizowanie naj-
mu nieruchomości na wynajem, nabywanie nieruchomości 
dla osób trzecich, usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi 
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu-
dynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z centrami handlowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biuro-
wymi, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-
ści, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi 
zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi doradcze 
dotyczące własności nieruchomości, wynajem mieszkań, 
wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajem pomiesz-
czeń biurowych, wynajem powierzchni biurowej, 37 czysz-
czenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, sprzątanie obiektów przed impreza-
mi i po imprezach, sprzątanie budynków biurowych i lokali 
handlowych, usługi porządkowania domów [sprzątanie], 
39 wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, 41 or-
ganizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
organizowanie konferencji, organizowanie spotkań i konfe-
rencji, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, or-
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ganizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie 
i obsługa konferencji, organizowanie balów, organizowanie 
koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organi-
zowanie imprez muzycznych, organizowanie imprez rekre-
acyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, 43 usługi ca-
teringu zewnętrznego, organizowanie bankietów, wynajem 
pokojów turystom, tymczasowy wynajem pokoi, wynajem 
zakwaterowania na urlop, wynajem pokoi jako tymczasowe-
go zakwaterowania.

(210) 512695 (220) 2020 05 15
(731) KLESZCZYŃSKA ALEKSANDRA, KLESZCZYŃSKI JERZY 

OLG&S JEWELLERY SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZECCORO

(531) 29.01.02, 27.05.01, 02.09.01, 05.03.06
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, przyrządy 
do mierzenia czasu, pozostałe artykuły z metali szlachetnych 
oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje a mianowicie posą-
gi i figurki wykonane z i/lub pokryte szlachetnymi i półszla-
chetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, ozdoby 
wykonane i /lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami, monety i żetony, dzieła sztuki z metali szlachet-
nych, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, pu-
dełka na biżuterię i pudełka na zegarki, oraz części i akcesoria 
do wymienionych towarów zawarte w tej klasie.

(210) 512699 (220) 2020 04 21
(731) SYST-ZIELIŃSKA KAMILA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Created with Love

(531) 02.09.01, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 512749 (220) 2020 04 22
(731) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIFONMart

(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprze-
daż przez Internet artykułów spożywczych, doradztwo biz-
nesowe, prowadzenie badań i analiz komercyjnych, organi-
zowanie targów handlowych i wystaw w celach handlowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych związanych ze artyku-
łami spożywczymi, sprzedaż detaliczna w mobilnych punk-
tach sprzedaży gotowych posiłków lub produktów spożyw-
czych, informacje handlowe, promocja sprzedaży artykułów 

spożywczych, w szczególności: zup instant, sosów, makaro-
nów, przypraw, owoców i warzyw, organizacja programów 
lojalnościowych, reklama za pośrednictwem internetowych 
sieci komputerowych, publikacja tekstów reklamowych, or-
ganizacja i prowadzenie kampanii reklamowych związanych 
z artykułami spożywczymi, reklama: reklama banerowa, re-
klama zewnętrzna (na produktach handlowych, w sklepach 
także sieciach handlowych), reklama korespondencyjna, re-
klama radiowa, reklama bezpośrednia, reklama i marketing, 
promocja [reklama] koncertów, promocja [podróże], bezpo-
średnia reklama pocztowa, reklama rekrutacyjna personelu, 
reklama w czasopismach, reklama przez telefon, promocyjna 
oraz reklama projektów badawczych, reklama na elektro-
nicznych billboardach, promocja biznesu [reklama], reklama 
stron www biznesowych, usługi reklamowe i marketingowe, 
udzielanie informacji związanych z reklamą, usługi badawcze 
związane z reklamą, badania rynku oraz opinii publicznej, 
analiza statystyk związanych z reklamą, reklamą w kinach.

(210) 512857 (220) 2020 04 27
(731) POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Destination ECO

(531) 03.07.07, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 perfumeryjne (produkty -), olejki eteryczne, 
kosmetyki, 9 magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki 
do zapisu, nośniki cyfrowych danych wideo, danych obrazo-
wych i/lub danych dźwiękowych, zabawki elektryczne i elek-
troniczne, o ile zostały ujęte w klasie 9, podkładki pod myszki, 
okulary, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
ochronne do uprawiania sportu, elektroniczne bilety wstę-
pu, bilety i karty pokładowe, 16 papier, karton i wyroby z tych 
materiałów, a mianowicie: plakaty, druki, broszury, materiały 
introligatorskie, formularze, papeteria, artykuły biurowe, 
mapy, katalogi, druki, periodyki, czasopisma, magazyny, pi-
sma informacyjne (dla osób trzecich), albumy do kolorowa-
nia, kalendarze, książki, przybory szkolne, bilety wstępu, bile-
ty i karty pokładowe w postaci drukowanej, nalepki, naklejki 
[artykuły papeteryjne], znaczki pocztowe, papier do pisania 
[listowy], chorągiewki papierowe, serwetki stołowe papiero-
we, afisze, plakaty, karty pocztowe, fotografie, materiały biu-
rowe, 21 kubki, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby 
szklane, porcelanowe i ceramiczne, ujęte w klasie 21, pojem-
niki do użytku domowego lub kuchennego, przybory ku-
chenne lub do gospodarstwa domowego, 25 odzież, obu-
wie, nakrycia głowy, maski na oczy do spania, fartuchy 
[odzież], opaski na głowę, pulowery, koszulki z krótkim ręka-
wem, mundury, poszetki, 35 wprowadzanie na rynek usług 
transportowych poprzez marketing, reklamę a także pośred-
niczenie i podpisywaniu umów dotyczących wykorzystywa-
nia usług transportowych, sprzedaż hurtowa paliw i produk-
tów pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
na stacjach paliw, sprzedaż detaliczna żywności, napojów 
i wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna kosmetyków 
i artykułów toaletowych prowadzona w sklepach, usługi 
agencji reklamowych, organizacja targów, wystaw w celach 
reklamowych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, on-line, 
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korespondencyjna, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, przygotowywanie reklam prasowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, bro-
szur], usługi marketingu i promocji, prezentacje produktów, 
badania rynkowe, organizowanie wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, rekrutacja personelu, udostępnianie 
usług w zakresie rekrutacji pracowników, wynajem i dzierża-
wa maszyn i urządzeń biurowych z wyłączeniem kompute-
rów, obsługa programów lojalnościowych, programy moty-
wacyjne, pozyskiwanie stałych klientów i pracowników po-
przez działania promocyjne i reklamowe, doradztwo w za-
kresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 
38 telekomunikacja, usługi telekomunikacyjne, działalność 
w zakresie telekomunikacji satelitarnej, działalność w zakresie 
pozostałej telekomunikacji, łączność za pośrednictwem ter-
minali komputerowych, emisja radiowa, łączność telegraficz-
na, łączność telefoniczna, emisja telewizyjna, informacja o te-
lekomunikacji, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, 
wypożyczanie sprzętu do przesyłania informacji, wypoży-
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, usługi transmi-
sji danych pomiędzy systemami informatycznymi w sieci, 
przekaz informacji on-line, poczta elektroniczna, działalność 
portali internetowych, telekomunikacja w związku z podró-
żami, transportem powietrznym i lotnictwem, dostarczanie 
wiadomości elektronicznych i danych dotyczących sprzeda-
ży biletów lotniczych, przesyłanie danych i dokumentów 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem terminali kom-
puterowych z bazy danych wspomaganej komputerowo, 
do celów służbowych, przesyłanie wiadomości w postaci 
elektronicznej w odniesieniu do rezerwacji lotów, odpraw 
lotniczych i kontroli wejść na pokład samolotów, wydawanie 
biletów elektronicznych, mianowicie elektroniczna transmi-
sja danych dotyczących wydawania biletów i udostępniania 
danych w systemach i bazach danych rezerwacji przelotów 
lotniczych, 39 transport, transport pasażerski, transport po-
wietrzny, transport drogowy, transport osób, transport lotni-
czy, organizowanie transportu, logistyka transportu, rezer-
wacja transportu, usługi transportowe, organizowanie trans-
portu powietrznego, wynajmowanie transportu kolejowe-
go, wynajmowanie transportu drogowego, usługi pośred-
nictwa transportowego, transport i dostawy towarów, trans-
port pasażerów, zwierząt i ładunków, dostarczanie informacji 
dotyczących transportu, usługi transportu pojazdami silniko-
wymi, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, usłu-
gi w zakresie organizowania transportu, usługi rezerwacji 
w zakresie transportu, usługi konsultacyjne związane z trans-
portem, usługi doradcze związane z transportem, organiza-
cja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, usługi 
linii lotniczych w zakresie transportu, usługi w zakresie linii 
lotniczych i transportu, organizacja transportu drogą lądo-
wą, morską i powietrzną, organizowanie transportu ładun-
ków, organizowanie transportu towarów, usługi w zakresie 
transportu towarów, usługi doradcze związane z transpor-
tem towarów, usługi informacyjne związane z transportem 
towarów, usługi transportu pojazdami, pośrednictwo frach-
towe i w zakresie transportu, transport lądowy osób, trans-
port drogowy pasażerów, pasażerski transport samochodo-
wy, autobusowe usługi transportowe, rezerwacja miejsc 
w różnych środkach transportu, usługi w zakresie transportu 
drogowego dla osób, usługi linii lotniczych w zakresie trans-
portu pasażerów, organizowanie transportu pasażerskiego 
drogą powietrzną, morską oraz koleją, transport i składowa-
nie, transport i składowanie towarów, magazynowanie ła-
dunku przed transportem, usługi w zakresie cargo i frachtu, 
obsługa ładunków i usługi frachtowe, usługi agencji frachto-
wych, fracht, załadunek frachtu, spedycja frachtów, pośred-
nictwo frachtowe, ładowanie frachtu lotniczego, usługi 

frachtu lądowego, rezerwacja miejsc na podróż, nawigacja 
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), agencje podróży, 
eskortowanie podróżnych, informacje i doradztwo dotyczą-
ce podróży, także w Internecie, wydawanie elektronicznych 
biletów podróżnych, organizacja transportu na rzecz osób 
trzecich za pośrednictwem aplikacji, rezerwowanie miejsc 
na wycieczki, usługi realizacji, mianowicie frankowanie prze-
syłek pocztowych, usługi informacyjne na temat transportu, 
doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum telefonicz-
nego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu i magazy-
nowania, indywidualne dla klienta zestawianie towarów (ko-
misjonowanie) w dziedzinie logistyki transportu, usługi logi-
styczne w sektorze transportu z zakresu transakcji w ramach 
handlu elektronicznego (realizacja elektroniczna), 41 usługi 
nauczenia, kształcenia, szkolenia, pozaszkolne formy eduka-
cji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, szkoły 
z zakresu nauki jazdy i pilotażu, nauczanie oraz szkolenie per-
sonelu latającego, personelu pokładowego oraz obsługi na-
ziemnej, prowadzenie konkursów telefonicznych, organizo-
wanie gier i konkursów, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkur-
sów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rozryw-
kowe związane z konkursami, 42 usługi komputerowe, pro-
gramowania, informatyki, usługi związane z zarządzaniem 
urządzeniami informatycznymi, hosting, usługi techniczne 
z zakresu transakcji w ramach handlu elektronicznego (reali-
zacja elektroniczna), 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, usługi restauracyjne na terenie lotnisk lub dworców, 
usługi świadczone przez restauracje, restauracje samoobsłu-
gowe, bary, kawiarnie, kafeterie [bufety], usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, hotele, hostele i pensjonaty, usługi 
hotelowe, tymczasowe zakwaterowanie, hotele, zakwatero-
wanie wakacyjne i turystyczne, biura zakwaterowania [hote-
le, pensjonaty], usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, mieszkań na pobyt czasowy, pensjonatów, mieszkań 
dla turystów, usługi turystyczne, usługi pośredników tury-
stycznych, agentów turystycznych w zakresie rezerwacji 
noclegów, usługi w zakresie informacji turystycznej, udo-
stępnianie sal konferencyjnych, udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia 
zarządu, wypożyczanie mebli, usługi informacyjne w odnie-
sieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług.

(210) 512919 (220) 2020 04 29
(731) Guangzhou Xiao Mai Holdings Co., Ltd.,  

Guangzhou, CN
(540) (znak słowny)
(540) MAIBENBEN
(510), (511) 9 klawiatury komputerowe, komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne ubieralne [do noszenia na ciele], bezprze-
wodowe peryferia komputerowe, myszka (komputerowe 
urządzenie peryferyjne), komputery przenośne, komputery 
przenośne [notebooki], podkładki pod myszy komputerowe, 
komputery przenośne [laptopy], monitory, monitory [sprzęt 
komputerowy], komputer tablet, dyski półprzewodnikowe 
(SSD), hybrydowe dyski półprzewodnikowe (SSHD), dyski 
komputerowe, podpórki pod nadgarstek do komputerów, 
podpórki pod nadgarstki dla użytkowników myszy kompu-
terowych, podpórki pod nadgarstki do użytku z kompute-
rem, torby do noszenia komputerów.

(210) 512924 (220) 2020 05 26
(731) CODE FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) Kids Code Fun
(510), (511) 41 organizowanie kursów stosujących metody 
nauczania programowanego, usługi edukacyjne z zakresu 
uczenia pisania na klawiaturze, usługi edukacyjne z zakre-
su nauczania technik transkrypcyjnych, usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, 
usługi edukacyjne oparte na systemach komputerowych, 
usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacyjne 
w postaci spersonalizowanego nauczania, zapewnianie in-
struktażu związanego z programowaniem komputerów, 
42 kodowanie wiadomości, kodowanie muzyki cyfrowej, 
kodowanie kart magnetycznych, kodowanie obrazu cyfro-
wego, programowanie oprogramowania edukacyjnego, 
programowanie sprzętu multimedialnego, programowanie 
aplikacji multimedialnych, programowanie stron interneto-
wych, programowanie animacji komputerowych, progra-
mowanie spersonalizowanych stron internetowych, projek-
towanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, 
doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem 
komputerowym, programowanie komputerowe w zakresie 
gier wideo i gier komputerowych.

(210) 512943 (220) 2020 04 28
(731) TOMULEWICZ KRYSTYNA, TOMULEWICZ MIKOŁAJ 

DEHAG EXTRA SPÓŁKA CYWILNA, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEdREX

(531) 02.09.01, 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi - naukowe i techniczne 
oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badaw-
cze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowa-
nia komputerowego, 44 usługi medyczne, usługi weteryna-
ryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 512990 (220) 2020 04 29
(731) SIMBOROWSKI GRZEGORZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) WAKTACH
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, analiza informacji w zakresie działalno-
ści gospodarczej, automatyczne przetwarzanie danych, ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo zwią-
zane z przetwarzaniem danych, dostarczanie informacji biz-
nesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji 
gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informa-
cji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie skom-
puteryzowanych danych w zakresie działalności gospodar-
czej, elektroniczne przetwarzanie danych, fotokopiowanie, 
gromadzenie danych, gromadzenie danych [dla osób trze-
cich], gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzysty-
wanych w transmisjach elektronicznych, gromadzenie i sys-
tematyzacja pisemnych komunikatów i danych, gromadze-
nie i systematyzowanie informacji w komputerowych ba-
zach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie 

informacji handlowej, gromadzenie informacji handlowych, 
gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, gro-
madzenie statystyk w zakresie działalności gospodarczej, in-
formacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja 
i badania w zakresie działalności gospodarczej, informacja 
o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działal-
ności gospodarczych, kompilacja danych dla osób trzecich, 
kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsię-
biorstw, kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby 
komputerowych baz danych, kompilacja informacji do kom-
puterowych baz danych, kompilacja informacji i ich wprowa-
dzanie do komputerowych baz danych, kompilacja informa-
cji w komputerowych bazach danych, kompilacja kompute-
rowych baz danych, kompilowanie i systematyzowanie in-
formacji w bankach danych, komputerowe bazy danych 
(pozyskiwanie danych do -), komputerowe przetwarzanie 
danych, komputerowe zarządzanie bazami danych, kompu-
terowe zarządzanie plikami, kopiowanie akt [papier], kopio-
wanie dokumentów na rzecz osób trzecich, kopiowanie za-
pisów [papier], kserografia, nabywanie informacji handlo-
wych, nabywanie informacji o działalności gospodarczej do-
tyczących działalności spółki, nabywanie informacji w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, ob-
róbka tekstów, opracowywanie informacji gospodarczych, 
opracowywanie informacji handlowych, opracowywanie in-
formacji o firmie, opracowywanie informatorów gospodar-
czych, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publi-
kacji w globalnej sieci komputerowej lub internecie, opraco-
wywanie katalogów, spisów w celu publikacji w internecie, 
opracowywanie rejestrów handlowych, powielanie [kopio-
wanie] dokumentów, powielanie dokumentów, powielanie 
dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], proce-
dury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne 
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem te-
lefonu lub komputera, prowadzenie rejestrów [dla osób trze-
cich], prowadzenie rejestru informacji, przepisywanie zapi-
sów stenograficznych, przeprowadzanie badań w zakresie 
działalności gospodarczej, przetwarzanie danych, przetwa-
rzanie danych dla firm, przetwarzanie danych w celu groma-
dzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwa-
rzanie wyników badań dotyczących działalności gospodar-
czej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działalno-
ści gospodarczej, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, skomputeryzowana edycja tekstów, 
skomputeryzowana weryfikacja danych, skomputeryzowane 
przetwarzanie danych, skomputeryzowane usługi w zakresie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, skompu-
teryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami danych, 
skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, skompute-
ryzowane zarządzanie danymi, skomputeryzowane zarzą-
dzanie rejestrami, sporządzanie dokumentów, systematyza-
cja danych w komputerowych bazach danych, systematyzo-
wanie danych w komputerowych bazach danych, transkryp-
cja, transkrypcja danych, transkrypcja nagranych komunika-
tów, transkrypcja wiadomości, tworzenie komputerowych 
baz danych, udostępnianie informacji na temat działalności 
gospodarczej, udostępnianie informacji z zakresu działalno-
ści gospodarczej, również za pośrednictwem internetu, sieci 
kablowych lub innych form przekazu danych, usługi admini-
stracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje 
z prawnikiem, usługi biurowe dla elektronicznego groma-
dzenia danych, usługi biurowe dla elektronicznego opero-
wania danymi, usługi biurowe dla elektronicznego zestawia-
nia danych, usługi doradcze odnoszące się do zamawiania 
materiałów piśmiennych, usługi doradcze związane z elek-
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tronicznym przetwarzaniem danych, usługi doradcze zwią-
zane z przetwarzaniem danych, usługi dotyczące badania 
i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi 
informacyjne w zakresie przetwarzania danych, usługi prze-
twarzania danych, usługi przetwarzania danych on-line, usłu-
gi przetwarzania danych w trybie on-line, usługi reprogra-
ficzne, usługi stenograficzne, usługi w zakresie powielania 
[kopiowania], usługi w zakresie przetwarzania danych, usługi 
w zakresie stenografii, usługi w zakresie transkrypcji, usługi 
w zakresie wyszukiwania danych, usługi w zakresie zamó-
wień na rzecz osób trzecich, usługi wprowadzania danych, 
usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie doku-
mentów dla osób trzecich, usługi zarządzania bazami da-
nych, usługi zarządzania danymi, weryfikacja przetwarzania 
danych, wprowadzanie i przetwarzanie danych, wynajem 
fotokopiarek, wynajem maszyn lub urządzeń biurowych, wy-
najem sprzętu biurowego, wynajem urządzeń biurowych, 
wynajem urządzeń do kopiowania, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie fotokopiarek, 
wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-
-workingu, wyszukiwanie informacji w plikach informatycz-
nych dla osób trzecich, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, zadania kopiowania do-
kumentów, zarządzanie bazami danych, zarządzanie i kom-
pilacja komputerowych baz danych, zarządzanie kompute-
rowymi bazami danych, zarządzanie przetwarzaniem da-
nych, zbieranie danych dotyczących działalności gospodar-
czej, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z za-
rządzaniem działalnością gospodarczą, zestawianie danych 
w komputerowych bazach danych, 42 dekodowanie danych, 
digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skano-
wanie], digitalizacja dźwięku i obrazów, kodowanie obrazu 
cyfrowego, kodowanie wiadomości, kompresja cyfrowa 
komputerowych danych, kompresja danych do elektronicz-
nego przechowywania, konwersja danych elektronicznych, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, konwersja tekstu na format cyfrowy, kon-
wertowanie wieloplatformowe treści cyfrowych na inne for-
my treści cyfrowych, skanowanie obrazów [konwersja z no-
śników fizycznych na elektroniczne], szyfrowanie, deszyfro-
wanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, 
transfer danych dokumentowych z jednego formatu kom-
puterowego na inny, usługi deszyfrowania danych, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie szyfrowania i dekodo-
wania danych, 45 badania [wyszukiwanie] w zakresie infor-
macji prawnych, badania prawne, doradztwo prawne, do-
radztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji praw-
nych, kompilacja informacji prawnych, licencjonowanie baz 
danych [usługi prawne], licencjonowanie komputerów, licen-
cjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], licen-
cjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], licen-
cjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo 
[usługi prawne], licencjonowanie programów komputero-
wych, licencjonowanie technologii, licencjonowanie w za-
kresie badań i rozwoju [usługi prawne], licencjonowanie wła-
sności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektual-
nej i praw autorskich, organizowanie świadczenia usług 
prawnych, porady prawne i zastępstwo procesowe, pośred-
nictwo w procedurach prawnych, sporządzanie protokołów 
sądowych, świadczenie usług w zakresie badań prawnych, 
udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych 
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie infor-
macji w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie infor-
macji dotyczących usług prawnych, udzielanie informacji 

na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, udziela-
nie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzie-
lanie informacji sądowych, udzielanie informacji związanej 
ze sprawami prawnymi, usługi adwokackie, usługi adwoka-
tów, usługi asystentów prawnych, usługi doradcze w zakre-
sie prawa, usługi informacji prawnej, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, 
usługi monitorowania prawnego, usługi notarialne, usługi 
notariuszy, usługi prawne świadczone w związku z procesa-
mi sądowymi, usługi prawne związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, usługi prawne związane z tworze-
niem i rejestracją firm, usługi radców prawnych, usługi reje-
stracyjne (prawne), usługi w zakresie badań i dochodzeń 
prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w za-
kresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie pomocy 
prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi wsparcia prawnego, uwierzytelnianie do-
kumentów prawnych, wsparcie wspomagane komputerowo 
w zakresie sporów sądowych.

(210) 513017 (220) 2020 04 29
(731) STASZAŁEK BARTŁOMIEJ Z.P.H.U. BRATBUD, Zenonów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BST HOUSE

(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, budyn-
ki przenośne niemetalowe, półfabrykaty drewniane, altany 
konstrukcje niemetalowe, baraki, konstrukcje budowlane 
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, domy z pre-
fabrykatów (zestawy do montażu|, prefabrykaty do mon-
tażu domów, drewno budowlane, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, platformy prefabrykowane 
niemetalowe, prefabrykowane materiały budowlane nieme-
talowe, szkielety ramowe konstrukcji niemetalowych stoso-
wane w budownictwie, materiały konstrukcyjne niemetalo-
we, panele konstrukcyjne niemetalowe, przenośne struktury 
niemetalowe, szkielety niemetalowe stosowane w budow-
nictwie, elementy prefabrykowane niemetalowe służące 
do budowy domów, szkieletowe rusztowania niemetalowe, 
rusztowania, ogrodzenia niemetalowe, 35 reklama, oferowa-
nie w mediach produktów dla detalicznego handlu (reklama 
i promocja), dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur), handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenc-
kiej], kolportaż próbek, marketing, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż 
hurtowa, sprzedaż dla osób trzecich towarów: budowlane 
materiały metalowe, prefabrykowane materiały budowlane 
metalowe, przenośne budynki metalowe, altany konstrukcje 
z metalu, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstruk-
cji metalowych stosowane w budownictwie, konstrukcje 
stalowe stosowane w budownictwie, materiały konstruk-
cyjne metalowe, panele konstrukcyjne metalowe, platformy 
prefabrykowane metalowe, prefabrykowane konstrukcje 
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metalowe, przenośne struktury metalowe, szkielety metalo-
we stosowane w budownictwie, elementy prefabrykowane 
metalowe służące do budowy domów, szkieletowe ruszto-
wania metalowe, rusztowania metalowe, ogrodzenia meta-
lowe, materiały budowlane niemetalowe, budynki przeno-
śne niemetalowe, półfabrykaty drewniane, altany konstruk-
cje niemetalowe, baraki, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, budynki niemetalowe przenośne, domy z prefabrykatów 
[zestawy do montażu), prefabrykaty do montażu domów, 
drewno budowlane, konstrukcyjne elementy niemetalowe 
dla budownictwa, platformy prefabrykowane niemetalowe, 
prefabrykowane materiały budowlane niemetalowe, szkie-
lety ramowe konstrukcji niemetalowych stosowane w bu-
downictwie, materiały konstrukcyjne niemetalowe, panele 
konstrukcyjne niemetalowe, przenośne struktury niemeta-
lowe, szkielety niemetalowe stosowane w budownictwie, 
elementy prefabrykowane niemetalowe służące do budowy 
domów, szkieletowe rusztowania niemetalowe, rusztowania, 
ogrodzenia niemetalowe, 37 budownictwo, usługi budow-
lane, naprawy w zakresie budownictwa, usługi instalacyjne 
w zakresie budownictwa, usługi świadczone w czasie kon-
strukcji i budowy budynków, usługi związane z wykonywa-
niem budynków, usługi w zakresie budownictwa, usługi po-
mocnicze w budownictwie, nadzór budowlany, usługi zwią-
zane z utrzymaniem i konserwacją obiektów, konsultacje 
budowlane, montaż rusztowań, rozbiórka budynków, usługi 
doradztwa budowlanego, usługi budowlane, naprawcze 
i instalacyjne w zakresie montażu domów z prefabrykatów.

(210) 513172 (220) 2020 05 05
(731) TG ALARM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.14, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.22, 26.11.06, 26.11.07, 
24.01.03, 24.01.05, 24.01.07

(510), (511) 37  usługi sprzątania budynków i obiektów prze-
mysłowych, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia.

(210) 513225 (220) 2020 05 08
(731) LEJOWSKA MAŁGORZATA YELLOWSKY, Krościenko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADE IN BIESZCZADY

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe w zakresie turystyki i po-
dróży, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi 
w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, doradztwo, 

konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i pro-
mocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i promocyjnych, oferowanie i wynajem przestrzeni re-
klamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, udo-
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów, usługi organizowania targów i wystaw handlo-
wych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, usługi public relations, usługi w zakresie wy-
staw i prezentacji produktów, administrowanie dotyczące 
marketingu, administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, administrowanie programami motywacyjnymi w celu 
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, 
administrowanie zawodami w celach reklamowych, agencja 
public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie infor-
macji reklamowych w komputerowej bazie danych, analiza 
odbioru reklamy, analiza świadomości społecznej w dziedzi-
nie reklamy, analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamo-
wych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie 
sieci telematycznych i telefonicznych, dostarczanie prze-
wodników reklamowych do przeszukiwania konsultowa-
nych online, dostarczanie informacji na temat reklamy, do-
starczanie informacji marketingowych za pośrednictwem 
stron internetowych, dostarczanie informacji marketingowej, 
dostarczanie informacji marketingowych, dostarczanie biz-
nesowych informacji marketingowych, doradztwo w dzie-
dzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, 
dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, badanie rynku, 
analizy w zakresie reklamy, analizy odbioru reklamy, informa-
cja marketingowa, kampanie marketingowe, kompilacja 
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony 
internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wyko-
rzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja 
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja 
reklam, kompilacja statystyk związanych z reklamą, marke-
ting afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing cyfrowy, 
marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marke-
ting handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez i wyda-
rzeń, marketing internetowy, marketing referencyjny, marke-
ting telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych, 
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, modelki i modele do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży, negocjowanie kontraktów reklamo-
wych, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe 
na odbiorców, oceny szacunkowe do celów marketingo-
wych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia drobne, 
opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marke-
tingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii pro-
mocyjnych, opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki-
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja i przepro-
wadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów 
w celach reklamowych, organizowanie działań reklamowych 
w kinach, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marke-
tingowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych im-
prez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie 
losowania nagród w celach reklamowych, organizowanie 
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy 
na cele dobroczynne, organizowanie targów handlowych 
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w celach reklamowych, organizowanie targów i wystaw, pi-
sanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, plaka-
ty reklamowe (rozlepianie -), planowanie strategii marketin-
gowych, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania 
w zakresie patronatu, pomoc w zarządzaniu w zakresie pro-
mocji działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działal-
ności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości kor-
poracyjnej, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach 
kontraktu franczyzowego, pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, prezen-
tacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja 
filmów reklamowych, produkcja i dystrybucja reklam radio-
wych i telewizyjnych, produkcja materiałów reklamowych 
i reklam, produkcja materiałów reklamowych, produkcja na-
grań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja na-
grań dźwiękowych w celach reklamowych, produkcja na-
grań wideo do celów reklamowych, produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach 
marketingowych, produkcja programów typu telezakupy, 
produkcja programów związanych z telezakupami, produk-
cja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań au-
diowizualnych, produkcja reklam, produkcja reklam kino-
wych, produkcja reklam radiowych, produkcja reklam telewi-
zyjnych, produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, pro-
dukcja wizualnych materiałów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, projektowanie bro-
szur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, pro-
jektowanie materiałów reklamowych, projektowanie ulotek 
reklamowych, promocja online sieci komputerowych i stron 
internetowych, promocja, reklama i marketing stron interne-
towych on-line, promocja [reklama] koncertów, promocja 
[reklama] podróży, promocja serii filmów na rzecz osób trze-
cich, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz in-
nych, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalno-
ści gospodarczej, promowanie dzieł sztuki innych osób po-
przez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, promowanie koncertów muzycznych, 
promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio 
online za pośrednictwem witryn internetowych, promowa-
nie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio 
online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży 
artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w czasopismach, promowanie sprzedaży dla osób trze-
cich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, 
promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizual-
nych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, promo-
wanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez 
przygotowywanie reklam, promowanie towarów i usług 
osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci kompute-
rowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputero-
we i komunikacyjne, promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich to-
warów i usług z działalnością sportową, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia to-
warów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promo-
wanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z programami promo-
cyjnymi, promowanie towarów i usług w drodze sponsoro-

wania międzynarodowych wydarzeń sportowych, promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, pro-
mowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednic-
twem programów kart rabatowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta pro-
gram, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem reklam na stronach internetowych, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamo-
we, promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczenio-
wych w imieniu osób trzecich, promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, promowanie wydarzeń specjalnych, 
przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie ma-
teriałów reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych 
prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tek-
stów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrz-
nych na rzecz osób trzecich, przygotowywanie i umieszcza-
nie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampa-
nii reklamowych, przygotowywanie list adresowych dla 
usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], 
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowy-
wanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla 
osób trzecich, przygotowywanie planów marketingowych, 
przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przy-
gotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie 
reklam, przygotowywanie reklam dla osób trzecich, przygo-
towywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, przygo-
towywanie reklam prasowych, przygotowywanie ulotek re-
klamowych, publikacja reklam, publikacja treści reklamo-
wych, publikowanie druków do celów reklamowych, publi-
kowanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie 
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materia-
łów reklamowych online, publikowanie materiałów reklamo-
wych, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama banerowa, reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron in-
ternetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamo-
we, reklama na billboardach elektronicznych, reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, re-
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla-
ma poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla 
osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, 
reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, re-
klama promocyjna projektów badawczych, reklama promo-
cyjna w zakresie szkoleń filozoficznych, reklama radiowa, re-
klama towarów i usług sprzedawców online za pośrednic-
twem przewodnika online do przeszukiwania, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w cza-
sopismach, broszurach i gazetach, reklama w Internecie dla 
osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz 
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami 
sportowymi, reklama w zakresie filmów kinowych, reklama 
za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, w szczególności Interne-
tu, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, 
reklama za pośrednictwem telefonu, reklama związana 
z transportem i dostawą, reklama zewnętrzna, reklamowanie 
filmów kinematograficznych, reklamowanie kin, reklamowa-
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nie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, rekla-
mowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem In-
ternetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, 
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie 
towarów tych sprzedawców, reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i po-
równanie usług tych dostawców, reklamy kinowe, reklamo-
we i sponsorowane teksty (tworzenie -), reklamy online, re-
klamy prasowe (przygotowywanie -), reklamy radiowe, rekla-
my radiowe i telewizyjne, reklamy telewizyjne, reprodukcja 
materiału reklamowego, rozlepianie plakatów reklamowych, 
rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, rozwijanie 
koncepcji reklamowych, rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności 
gospodarczej, teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowa-
nych -), sporządzanie raportów do celów marketingowych, 
telemarketing, testowanie marki, tworzenie reportaży rekla-
mowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, udostępnianie online przewodni-
ków reklamowych zawierających towary i usługi osób trze-
cich prowadzących handel online w Internecie, udostępnia-
nie raportów marketingowych, udzielanie informacji doty-
czących marketingu, udzielanie informacji związanych z re-
klamą, umieszczanie reklam, usługi agencji marketingowych, 
usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, usługi 
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi 
agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, 
usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprze-
daży, usługi agencji modelek i modeli, usługi agencji rekla-
mowych, usługi agencji w zakresie promowania osobistości 
świata sportu, usługi dopasowywania w ramach sieci rekla-
mowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 
reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, 
usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi izby handlo-
wej w zakresie promocji handlu, usługi izby handlowej w za-
kresie promocji przedsiębiorstw, usługi konsultacyjne doty-
czące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe, usługi 
marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usłu-
gi marketingowe w dziedzinie stomatologii, usługi marketin-
gowe w dziedzinie podróży, usługi marketingowe w dziedzi-
nie restauracji, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, usługi marketingowe związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi mar-
ketingu bezpośredniego, usługi marketingu telefonicznego 
[z wyjątkiem sprzedaży], usługi merchandisingu, usługi mo-
delek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzeda-
ży, usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi pla-
nowania w zakresie reklamy, usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków au-
diowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem telefonu, usługi promocji 
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem 
teleksu, usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, usługi 
promocyjne i reklamowe, usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi promocyjne związane 
z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, usługi pro-
mocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizual-
nych, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów 
promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dla ar-
chitektów, usługi reklamowe dla branży literackiej, usługi re-
klamowe dla kwiaciarzy, usługi reklamowe dotyczące sprze-
daży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe dotyczą-
ce nieruchomości, usługi reklamowe dotyczące inwestycji 
finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży mająt-
ku osobistego, usługi reklamowe dotyczące przemysłu mor-
skiego, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamo-

we dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące usług fi-
nansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi 
reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącz-
nościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i marketingowe 
online, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe 
i promocyjne w zakresie sprzedaży, zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony interne-
towe, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji 
na rzecz osób trzecich, zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, zarządzanie promocyjne na rzecz osobisto-
ści sportowych, zarządzanie promocją sławnych osób, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie modelek 
i modeli do reklamy, zapewnianie modelek i modeli do ce-
lów promocyjnych, wyświetlanie reklam dla osób trzecich, 
zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, wykonywanie 
materiałów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów 
reklamowych, wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produk-
tów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wydawa-
nie ulotek reklamowych, usługi związane z publiczną prezen-
tacją produktów, usługi zarządzania społecznością online, 
usługi współpracy z blogerami, usługi wprowadzania pro-
duktów na rynek, usługi w zakresie zakupu środków przeka-
zu [miejsca i czasu w mediach], usługi w zakresie wyceny 
marki, usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie toż-
samości korporacyjnej, usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy 
graficznej, usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie rekla-
my cyfrowej, usługi w zakresie publikowania tekstów rekla-
mowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w za-
kresie promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem teleksu, usługi w zakresie promocji, usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środ-
ków audiowizualnych, usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi 
w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie opraco-
wania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie 
ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie oceny marki, usługi 
w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu produk-
tów, usługi reklamy zewnętrznej, usługi reklamy prasowej, 
usługi reklamy politycznej, usługi reklamy graficznej, usługi 
reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, usługi re-
klamowe związane z przemysłem transportowym, usługi re-
klamowe związane z robotami publicznymi, usługi reklamo-
we związane z pracami publicznymi, usługi reklamowe zwią-
zane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi rekla-
mowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutyczny-
mi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z pro-
duktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania 
in-vivo, usługi reklamowe związane z pojazdami samocho-
dowymi, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, 
usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośred-
nictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych przez 
człowieka, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy da-
nych, usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu na ekra-
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nach telewizyjnych, usługi reklamowe w zakresie komercjali-
zacji nowych produktów, usługi reklamowe w zakresie pro-
duktów farmaceutycznych, usługi reklamowe w zakresie 
produktów do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w za-
kresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie urzą-
dzeń do obrazowania in vivo, usługi reklamowe w zakresie 
artykułów jubilerskich, usługi reklamowe w zakresie artyku-
łów kosmetycznych, usługi reklamowe w zakresie zwiększa-
nia świadomości społecznej na temat korzyści z robienia za-
kupów w lokalnych sklepach, usługi reklamowe w zakresie 
artykułów perfumeryjnych, usługi reklamowe w zakresie 
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papie-
rów wartościowych, usługi reklamowe w zakresie promocji 
sprzedaży napojów, usługi reklamowe w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, usługi reklamowe 
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe i promocyjne 
oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promo-
cyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi rekla-
mowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, 
usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe obej-
mujące promowanie działań zwiększających świadomość 
społeczeństwa w zakresie chorób, usługi reklamowe, promo-
cyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu 
tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamo-
we świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje rekla-
mowe, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakre-
sie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwe-
stii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi re-
klamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za-
kresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe w celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii spo-
łecznych, usługi reklamowe, w szczególności w zakresie pro-
mocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie promo-
cji napojów, usługi reklamowe w zakresie branży podróżni-
czej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, 
udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów 
konsumpcyjnych, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, udostępnianie porad do-
tyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogra-
mowania, udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w zakresie laptopów, udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
udostępnianie informacji o produktach konsumenckich do-
tyczących laptopów, udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, udo-
stępnianie informacji dotyczących produktów konsumenc-
kich w zakresie oprogramowania, udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich, świadczenie usług porówna-
nia cen online, subskrypcje pakietów mediów informacyj-
nych, skomputeryzowane zamówienia towarów, skompute-
ryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, roz-
powszechnianie wykazów nazwisk i adresów, przygotowa-
nie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trze-
cich, procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury ad-
ministracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za po-
średnictwem telefonu lub komputera, procedury admini-
stracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, prenu-
merowanie gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych, 
prenumerata gazet [dla osób trzecich], pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, pozyskiwanie umów 
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie 

umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą to-
warów, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprze-
daży towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów 
[dla osób trzecich], pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż towarów, pozyskiwanie kontraktów dotyczących 
dostaw energii, pośredniczenie w umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, pośredniczenie i zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośrednicze-
nie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, po-
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, pośrednictwo w zakresie transakcji handlo-
wych i umów handlowych, pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, pośrednictwo w kontaktach handlowych i go-
spodarczych, pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, porównywarki cen zakwaterowania, porady 
odnośnie handlu wymiennego, organizowanie zakupu to-
warów na rzecz osób trzecich, organizowanie zakupów zbio-
rowych, organizowanie usług wynikających z umów z oso-
bami trzecimi [handel], organizowanie subskrypcji w zakre-
sie publikacji online dla osób trzecich, organizowanie sprze-
daży w trybie aukcji i przetargów publicznych, organizowa-
nie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z za-
kupem i sprzedażą produktów, organizowanie prenumeraty 
publikacji dla osób trzecich, organizowanie i prowadzenie 
imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, organi-
zowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związanych 
ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowanego 
i przeznaczonego na sprzedaż, organizowanie i prowadze-
nie imprez związanych ze sprzedażą bydła, organizacja sub-
skrypcji usług internetowych, organizacja subskrypcji usług 
telefonicznych, organizacja subskrypcji pakietów informacyj-
nych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organi-
zacja subskrypcji mediów informacyjnych, organizacja sub-
skrypcji kanału telewizji, organizacja subskrypcji do czaso-
pism w formacie elektronicznym, organizacja i przeprowa-
dzanie pchlich targów, notowania cenowe towarów lub 
usług, negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej, negocjowanie umów 
kupna i sprzedaży towarów, negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów 
telekomunikacji, negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, nabywanie towarów w imieniu 
innych przedsiębiorstw, nabywanie towarów i usług dla in-
nych firm, nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, 
konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprze-
daży, informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, 
informacje na temat metod sprzedaży, informacje i doradz-
two w zakresie handlu zagranicznego, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom [punkty informacji konsumenckiej], handel (zarządzanie 
w zakresie zamówień w -), gromadzenie proponowanych 
ofert w przetargach, gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, 
gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług teleko-
munikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego 
porównywania i kupowania tych usług, elektroniczne prze-
twarzanie zamówień, dostarczanie informacji za pośrednic-
twem Internetu na temat sprzedaży samochodów, dostar-
czanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi ho-
telowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat 
towarów i usług, dostarczanie informacji handlowych konsu-
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mentom, dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, doradztwo 
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, analiza cen, agen-
cje importu-eksportu towarów, agencje importowe i eks-
portowe, agencje eksportowe i importowe, administrowanie 
sprzedażą, administrowanie prenumeratą gazet [dla osób 
trzecich], administrowanie i organizacja usług sprzedaży wy-
syłkowej, abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyj-
nych baz danych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
usługi aukcyjne, usługi administracyjne w zakresie kierowa-
nia klientów na konsultacje z prawnikiem, usługi administra-
cyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi 
administracyjne w zakresie programów przekazywania 
udziałów pracownikom, usługi administracyjne w zakresie 
rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, usługi administra-
cyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, usługi agen-
cji eksportowo-importowych, usługi agencji eksportowych, 
usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie ener-
gii, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi agencji 
importowych, usługi agencji zakupu, usługi automatyczne-
go zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi biurowe 
dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi do-
radcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, 
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania to-
warów dla osób trzecich, usługi doradcze związane z trans-
akcjami handlowymi, usługi importowo-eksportowe, usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wybo-
ru nabywanych towarów, usługi informacyjne i doradcze do-
tyczące taryf, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, 
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumen-
tów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi infor-
macyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dzie-
dzinie produktów kosmetycznych, usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi odbierania za-
mówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, usługi po-
równywania cen energii, usługi porównywania cen, usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usłu-
gi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi prenu-
meraty gazet, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie kupna, usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie naby-
wania wyposażenia biurowego świadczone osobom trze-
cim, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie 
porównywania zakupów, usługi w zakresie promocji ekspor-
tu, usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], 
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, zarządzanie administracyjne zamó-
wieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez fir-
my wysyłkowe, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo-
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], zamó-
wienia handlowe (zarządzanie w zakresie -), załatwianie pre-

numeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, usługi zleca-
nia na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów 
na rzecz innych, usługi zarządzania sprzedażą, usługi w za-
kresie zamówień online, usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz 
z dostawą na miejsce, zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie 
zamówień zakupowych, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw prze-
mysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w mate-
riały biurowe, zarządzanie w zakresie zamówień, usługi rekla-
mowe dla branży turystycznej, promocja produktów lokal-
nych, promocja usług lokalnych.
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(540) BANACH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 7 długopisy 3D, drukarki 3D, 10 lampy ultra-
fioletowe do celów medycznych, 11 lampy ultrafioletowe 
nie do celów medycznych.

(210) 514038 (220) 2020 05 27
(731) ŻELAZO PRZEMYSŁAW, Granowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) upominki 24

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 19.03.25
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospo-
darczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace 
biurowe.

(210) 514044 (220) 2020 05 27
(731) STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.07.07, 03.07.16, 03.07.24
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy, klawiatury 
komputerowe, głośniki komputerowe, myszki komputero-
we, pamięci zewnętrzne USB, podkładki pod myszy, nośni-
ki do danych, gwizdki sportowe, elektroniczne symulatory 
sportowe do treningu, aplikacje do obstawiania zakładów 
sportowych, torby sportowe przystosowane [profilowane] 
do kasków ochronnych, sportowe symulatory treningowe, 
okulary ochronne do uprawiania sportu, ochraniacze zębów 
do uprawiania sportu, elektroniczne symulatory sportowe 
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do treningu [sprzęt komputerowy i sprzęt do nauczania 
na bazie oprogramowania], okulary, okulary przeciwsło-
neczne, okulary dla rowerzystów, oprawki do okularów, 
identyfikacyjne karty magnetyczne, etui na smartfony, etui 
do tabletów, 14 biżuteria, akcesoria do biżuterii, bransoletki 
charytatywne, bransolety, bransoletki [biżuteria], breloczki 
do kluczy, insygnia z metali szlachetnych, klamerki do ze-
garków, spinki do krawatów, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki 
do kluczy, medale, medale pamiątkowe, medaliony, naszyjni-
ki, odznaki pamiątkowe, ozdoby [biżuteria], statuetki z metali 
szlachetnych, wisiorki, wisiorki do kluczy (ozdoby lub bre-
loczki), zegarki, puchary z metali szlachetnych, puchary pa-
miątkowe wykonane z metali szlachetnych, 16 afisze, plakaty, 
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, album na autografy, 
albumy fotograficzne, albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, arkusze informacyjne, biuletyny informacyjne, bloczki 
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, drukowane 
emblematy, drukowane foldery informacyjne, folia samo-
przylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do palety-
zacji, formularze [blankiety, druki], fotografie kolekcjonerskie 
z zawodnikami sportowymi, gazety, kalendarze, kalenda-
rze drukowane, kalendarze na biurko, materiały piśmienne, 
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], plakaty reklamowe, plansze, 
płytki grawerskie, prospekty, reprodukcje graficzne, 18 ak-
tówki, bagaże podróżne, bagaż, elastyczne torby na odzież, 
etui na karty kredytowe, imitacje skóry, futerały przenośne 
na dokumenty, kosmetyczki, kufry bagażowe, laski, kijki mar-
szowe i trekkingowe, małe plecaki, małe portmonetki, małe 
walizki, obroże, parasole i parasolki, odzież dla zwierząt, pa-
ski naramienne, pasy do bagażu, plecaki, plecaki na kółkach, 
plecaki sportowe, plecaki turystyczne, kufry podróżne, torby 
podróżne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na bagaż, po-
krowce na klucze, pokrowce na parasole, portfele, portmo-
netki, sportowe torby, teczki, torby, torby gimnastyczne, tor-
by na odzież sportową, walizki, walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 21 wyroby 
szklane, szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, szklanki [naczynia 
do picia], bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby], szklanki, kie-
liszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, podkładki pod 
szklanki, nie z papieru i nie z tkanin, otwieracze do butelek, 
otwieracze do wina, kufle do piwa, kubki, papierowe kubki, 
serwisy [zastawy stołowe], 22 namioty, namioty do celów 
wspinaczkowych lub kempingowych, torby i worki do pako-
wania, przechowywania i transportu, 24 bielizna pościelo-
wa i koce, ręczniki, chusteczki tekstylne, flagi, nie z papieru, 
kapy na łóżka, koce bawełniane, koce do użytku na wolnym 
powietrzu, kołdry, kołdry [poszwy], materiał na flagi, narzu-
ty na łóżka, zasłony, sztandary, tekstylne artykuły kąpielowe, 
ściereczki jednorazowe, śpiwory, ręczniki kąpielowe, ręczniki 
łazienkowe, pościel, pokrowce i narzuty na meble, obrusy, na-
rzuty, 25 biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzy 
sportowe, buty sportowe, czapki i czapeczki sportowe, czap-
ki sportowe, komplety sportowe, koszule sportowe, koszule 
sportowe pochłaniające wilgoć, koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawa-
mi, kurtki sportowe, obuwie do uprawiania sportów, obuwie, 
obuwie sportowe, odzież, odzież sportowa, płaszcze spor-
towe, podkoszulki sportowe, rajstopy sportowe, skarpetki 
dla sportowców, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, 
spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, 
staniki sportowe, stroje sportowe, szorty sportowe, znaczni-
ki [narzutki] sportowe, 26 guziki, gumki do włosów, klamry 
do odzieży, klamry do włosów, łaty do odzieży, ozdobne 
guziki, ozdobne plakietki, ozdoby do ubrań, zawieszki, inne 
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, 28 akce-
soria do pływania, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły 

i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne, artykuły sportowe, 
automaty do gry, deskorolki, drążki do ćwiczeń, ekspande-
ry [ćwiczenia], figurki do zabawy, gry, gry planszowe, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, gwizdki do zabawy, karty 
do gry, lalki, ławki do ćwiczeń, łyżwy, maskotki, misie pluszo-
we, narty, nakolanniki do użytku sportowego, ochraniacze 
[części strojów sportowych], piłki do gry, piłki do ćwiczeń, 
pluszowe zabawki, przybory wędkarskie, przyrządy gimna-
styczne, przyrządy na place zabaw, puzzle, rękawice do gier, 
równoważnie [gimnastyczne], siatki do bramek, siatki do gry 
w piłkę, siatki tenisowe, skakanki, sprzęt do ćwiczeń fizycz-
nych obsługiwany ręcznie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych 
w pomieszczeniach, sprzęt do gry w piłkę siatkową, sprzęt 
do piłki nożnej, sprzęt sportowy, trampoliny, urządzenia 
do gier, urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], wyposaże-
nie placów zabaw i wesołych miasteczek, zabawki, zabawki 
pluszowe, 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, gazowana woda 
mineralna, imitacja piwa, lemoniada, mieszane soki owoco-
we, wody mineralne [napoje], mrożone napoje gazowane, 
mrożone napoje owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje 
na bazie orzechów i soi, napoje dla sportowców, napoje 
energetyzujące, napoje izotoniczne, woda mineralna, wody, 
wody o smaku owocowym, syropy do wyrobu napojów, 
soki, 34 papierośnice, zapałki, zapalniczki dla palaczy, przy-
bory dla palaczy, cygarniczki, cygarnice, 35 usługi reklamo-
we, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja 
sportu, organizowanie i urządzanie stoisk reklamowych, or-
ganizowanie targów w celach handlowych, wynajmowanie 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 dostarcza-
nie informacji na temat aktywności sportowych, organizacja 
aktywności sportowych na obozach letnich, organizowanie 
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, świadczenie usług sportowych i rekre-
acyjnych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą 
strony internetowej, udzielanie informacji dotyczących oso-
bistości sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń 
sportowych, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kultural-
ne, usługi sportowe i kulturalne, usługi sportowe i w zakresie 
fitnessu, usługi w zakresie rozrywki sportowej, zajęcia spor-
towe i kulturalne, 43 hotele, domy turystyczne, motele, noc-
legi, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomicz-
ne, eksploatacja terenów kempingowych, usługi w zakresie 
zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, wypożyczanie namiotów.

(210) 514081 (220) 2020 05 28
(731) SULEJ MICHAŁ ZAWTYP, Skórzec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAWÓD TYPER

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.25
(510), (511) 25 odzież w tym bluzy, koszulki, obuwie, nakry-
cia głowy, 35 usługi sprzedaży reklamy i promocji: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, agencje reklamowe, usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, rozpowszechnianie 
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materiałów reklamowych: ulotki, prospekty, druki, próbki, 
plakaty, naklejki, gadżety reklamowe, rozlepianie plakatów 
reklamowych, banerów reklamowych, rozpowszechnianie 
gadżetów reklamowych: smyczy, kubków, długopisów, 
vlepek, notatników, długopisów, naklejek, odzieży, obu-
wia, nakryć głowy, 41 udostępnianie informacji za pomocą 
portalu on-line, usługi rozrywkowe, fankluby, organizowa-
nie fanklubów, goszczenie lig fantasy sports, usługi w za-
kresie fanklubów, usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), 
udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports, 
zakłady, zakłady konne.

(210) 514104 (220) 2020 05 29
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pszczółka SÓL & KARMEL

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.13.04, 25.01.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, cukierki, wy-
roby czekoladowe, czekoladki, praliny, batony, żelki, żelki 
z nadzieniem, gumy do żucia, galaretki (słodycze), galaretki 
nadziewane (słodycze), wyroby piekarnicze, wafle, ciastka.

(210) 514129 (220) 2020 05 30
(731) LENZ BARTOSZ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) polland
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomo-
ści, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, agencje nieruchomości, 
biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo 
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo fi-
nansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo 
związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości miesz-
kaniowe, doradztwo w zakresie nieruchomości, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dostarczanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, finansowanie konsorcjalne nieru-
chomości, dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projek-
tami z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nie-
ruchomości, inwestowanie w nieruchomości, inwestycje ma-
jątkowe [nieruchomości], nabywanie nieruchomości [dla osób 
trzecich], nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
ocena i wycena nieruchomości, ocena nieruchomości [wyce-
na], odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, or-
ganizacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie 
dzierżawy [tylko nieruchomości], organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, organizowanie ograniczonej własności nieru-
chomości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nierucho-
mości, organizowanie umów pożyczki pod zastaw nierucho-
mości, organizowanie wynajmu nieruchomości, oszacowania 
majątku nieruchomego (nieruchomości), planowanie doty-
czące powiernictwa w zakresie nieruchomości, planowanie 
inwestycji w nieruchomości, planowanie finansów w zakresie 
nieruchomości, pobieranie podatków od nieruchomości ko-

mercyjnych, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, po-
moc w zakupie nieruchomości, pośrednictwo ubezpiecze-
niowe w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, powiernictwo nieruchomości, pożyczki 
pod zastaw nieruchomości, skomputeryzowane usługi infor-
macyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nierucho-
mości, ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], ubezpie-
czenie dla właścicieli nieruchomości, ubezpieczenie wypo-
sażenia nieruchomości, udzielanie gwarancji finansowych 
dotyczących zabezpieczeń na nieruchomościach, udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, udzielanie informacji 
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Inter-
netu, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomo-
ści, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących 
majątku i ziemi, usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji 
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszka-
niowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, 
usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usłu-
gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi 
bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, usługi 
depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości 
korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieru-
chomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, usługi 
finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finan-
sowe dotyczące nieruchomości, usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe doty-
czące rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe w zakresie 
nieruchomości, usługi finansowe w zakresie zakupu nierucho-
mości, usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi kre-
dytowania nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, 
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi ubezpie-
czeniowe dotyczące nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie nieruchomości krytych strzechą, usługi w zakresie 
inwestowania w nieruchomości, usługi w zakresie nierucho-
mości, usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządza-
niem inwestycjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie 
odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie 
odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie 
porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], 
usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, usługi w za-
kresie wyceny nieruchomości, usługi w zakresie wyszukiwania 
nieruchomości mieszkaniowych, usługi w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami, usługi wyceny nieruchomości, usługi 
wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, usługi wykazów 
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, 
usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, 
usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące trans-
akcji w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem 
i nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami, 
usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharin-
gu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiek-
tami rozrywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarzą-
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dzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalny-
mi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami 
handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieru-
chomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, 
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów 
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu 
osób trzecich], wycena finansowa majątku osobistego i nie-
ruchomości, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, 
nieruchomości], wycena i zarządzanie nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], 
wyceny finansowe nieruchomości, wyceny finansowe nieru-
chomości dzierżawionych, wyceny finansowe nieruchomości 
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, wyceny nie-
ruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wynajem nie-
ruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], zabezpieczanie 
środków finansowych na zakup nieruchomości, zapewnianie 
środków finansowych na rozwój nieruchomości, zapewnie-
nie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, 
zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie portfelem nieru-
chomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami.

(210) 514171 (220) 2020 06 01
(731) FUNDACJA ORŁA BIAŁEGO, Olsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCPMK Sportowy Czempionat Polski Młodych Koni 

Skoki Luzem

(531) 03.01.20, 03.01.21, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie zawodów jeździeckich, orga-
nizacja i prowadzenie imprez sportowych, rozrywkowych 
i rekreacyjnych, doradztwo sportowe, usługi szkoleniowe 
oraz edukacyjne związane ze sportem, usługi informacyjne 
w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie sportu, wy-
najem sprzętu sportowego, chronometraż imprez sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kon-
gresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dy-
daktycznych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów 
związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi 
wydawnicze, publikacje elektroniczne, doradztwo w zakre-
sie edukacji lub kształcenia, usługi salonów fitness, klubów 
sportowych i siłowni, organizowanie konkursów, gier loso-
wych i loterii, organizowanie pokazów mody, organizowanie 
przyjęć, zabaw i festynów, usługi wynajmowania obiektów 
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i re-
produkcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich roz-
powszechnianie, usługi fotograficzne.

(210) 514180 (220) 2020 06 01
(731) FUNDACJA ORŁA BIAŁEGO, Olsza
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAND PRIX POLSKI W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY

(531) 01.17.25, 03.07.01, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie zawodów jeździeckich, orga-
nizacja i prowadzenie imprez sportowych, rozrywkowych 
i rekreacyjnych, doradztwo sportowe, usługi szkoleniowe 
oraz edukacyjne związane ze sportem, usługi informacyjne 
w zakresie sportu, usługi trenerskie w zakresie sportu, wy-
najem sprzętu sportowego, chronometraż imprez sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży studyjnych, kon-
gresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie kursów, 
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek 
i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dy-
daktycznych, organizowanie wystaw, imprez oraz pokazów 
związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów in-
nych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line, usługi 
wydawnicze, publikacje elektroniczne, doradztwo w zakre-
sie edukacji lub kształcenia, usługi salonów fitness, klubów 
sportowych i siłowni, organizowanie konkursów, gier loso-
wych i loterii, organizowanie pokazów mody, organizowanie 
przyjęć, zabaw i festynów, usługi wynajmowania obiektów 
sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i re-
produkcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich roz-
powszechnianie, usługi fotograficzne.

(210) 514554 (220) 2020 06 09
(731) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCELA VICTORIA FAMILY COMPANY HOME 

FRAGRANCE

(531) 03.07.16, 03.07.21, 18.02.01, 24.01.05, 24.01.09, 24.01.12, 
27.05.01, 27.05.05

(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia tworzyw 
sztucznych, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, oraz środ-
ki perfumeryjne i zapachowe będące półproduktami oraz 
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komponentami produktów kosmetycznych, higienicznych 
i sanitarnych, preparaty do czyszczenia, detergenty, esen-
cje eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, pasty 
do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, szampony 
do mycia pojazdów, płyny do mycia szyb, płyny do mycia po-
wierzchni, saszetki zapachowe do samochodów, preparaty 
do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, 
pasty do skór, preparaty do polerowania, wosk do polerowa-
nia karoserii samochodowych, kremy do polerowania, środ-
ki do nadawania połysku, papier ścierny, papier polerujący, 
środki do usuwania rdzy, dezodoranty do użytku osobistego, 
preparaty do golenia, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, 
olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki do masażu, pły-
ny odtłuszczające, pianki do kąpieli, żele pod prysznic, płyny 
do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych 
niż lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka ko-
smetyczne, toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do ką-
pieli, mydła, odżywki do włosów, maseczki do włosów, żele 
do włosów, lakiery do włosów, szampony, wody toaletowe, 
wody zapachowe, perfumy, odświeżacze do pomieszczeń, 
preparaty zapachowe do szaf i garderób, preparaty do nasy-
cania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neu-
tralizujące zapachy, odświeżacze zapachu do mebli, dywa-
nów i pomieszczeń, preparaty kosmetyczne do opalania się, 
preparaty do aromaterapii, woski do ciała, parafiny do ciała, 
kremy do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, ekstrakty kwiatowe do per-
fum, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, 
odświeżacze powietrza takie jak samochodowe odświeżacze 
powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, odświeżacze 
powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, kapsułek, apli-
katorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż 
przybory toaletowe, dezodoranty do odświeżania powie-
trza inne niż do użytku osobistego, środki do odświeżania 
powietrza, odświeżacze do powietrza, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia 
powierzchni, akcesoriów samochodowych, płynów i smarów 
eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków 
samochodowych w tym odświeżaczy powietrza, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akce-
soriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni akce-
soriów samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych 
do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych 
w tym odświeżaczy powietrza, promocja sprzedaży, informa-
cja handlowa.

(210) 514556 (220) 2020 06 09
(731) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASOTTI car & home perfume FAMILY COMPANY

(531) 03.07.16, 03.07.21, 18.02.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, 
kosmetyki samochodowe, preparaty do czyszczenia tworzyw 
sztucznych, środki do polerowania podłóg i mebli, środki 
do mycia, czyszczenia, szorowania i polerowania, oraz środ-
ki perfumeryjne i zapachowe będące półproduktami oraz 
komponentami produktów kosmetycznych, higienicznych 
i sanitarnych, preparaty do czyszczenia, detergenty, esencje 
eteryczne, olejki eteryczne, olejki perfumeryjne, pasty do my-
cia, czyszczenia, szorowania i polerowania, szampony do mycia 
pojazdów, płyny do mycia szyb, płyny do mycia powierzchni, 
saszetki zapachowe do samochodów, preparaty do mycia, my-
dła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania, pasty do skór, 
preparaty do polerowania, wosk do polerowania karoserii sa-
mochodowych, kremy do polerowania, środki do nadawania 
połysku, papier ścierny, papier polerujący, środki do usuwania 
rdzy, dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do golenia, 
wody kolońskie, kremy kosmetyczne, olejki aromatyczne, olejki 
do kąpieli, olejki do masażu, płyny odtłuszczające, pianki do ką-
pieli, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, 
sól do kąpieli do celów innych niż lecznicze, peelingi do ciała, 
mleczka do kąpieli, mleczka kosmetyczne, toniki kosmetyczne, 
woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, odżywki do włosów, 
maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów, szam-
pony, wody toaletowe, wody zapachowe, perfumy, odświeża-
cze do pomieszczeń, preparaty zapachowe do szaf i garderób, 
preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powie-
trzu, preparaty neutralizujące zapachy, odświeżacze zapachu 
do mebli, dywanów i pomieszczeń, preparaty kosmetyczne 
do opalania się, preparaty do aromaterapii, woski do ciała, 
parafiny do ciała, kremy do ciała, balsamy do ciała, pumeksy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty kwia-
towe do perfum, 5 preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania 
powietrza, odświeżacze powietrza takie jak samochodowe 
odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, 
odświeżacze powietrza w postaci żeli, płynów, proszków, kap-
sułek, aplikatorów, preparaty sanitarne do higieny osobistej 
inne niż przybory toaletowe, dezodoranty do odświeżania po-
wietrza inne niż do użytku osobistego, środki do odświeżania 
powietrza, odświeżacze do powietrza, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości, chemii 
gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia 
powierzchni, akcesoriów samochodowych, płynów i smarów 
eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków 
samochodowych w tym odświeżaczy powietrza, sprzedaż 
hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmety-
ków, perfum, środków czystości, chemii gospodarczej, akce-
soriów i przyborów do mycia i czyszczenia powierzchni akce-
soriów samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych 
do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych 
w tym odświeżaczy powietrza, promocja sprzedaży, informa-
cja handlowa.

(210) 514560 (220) 2020 06 09
(731) SUWANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Macierzysz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIKES S SUWANO
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(531) 24.01.05, 24.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kaski ochronne dla rowerzystów i motocykli-
stów, kaski ochronne dla dzieci, ochronne kaski sportowe, 
kaski dla kierowców, 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy elek-
tryczne, rowery, rowery elektryczne, motocykle, skutery, hu-
lajnogi (pojazdy), hulajnogi elektryczne, opony, dętki, wenty-
le do opon, siodełka, torby rowerowe, łańcuchy napędowe 
do pojazdów lądowych, przyczepy, mechanizmy napędowe 
do pojazdów lądowych, korby rowerowe, 35 sprzedaż hur-
towa i detaliczna rowerów, a także innych pojazdów mecha-
nicznych i pojazdów elektrycznych oraz części zamiennych 
do tych pojazdów, osprzętu rowerowego i akcesoriów ro-
werowych, w tym także narzędzi, sprzedaż hurtowa i deta-
liczna za pośrednictwem Internetu rowerów, a także innych 
pojazdów mechanicznych i pojazdów elektrycznych oraz 
części zamiennych do tych pojazdów, osprzętu rowerowe-
go i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi, usługi 
informacji handlowej dotyczącej rowerów, a także innych 
pojazdów mechanicznych i pojazdów elektrycznych oraz 
części zamiennych do tych pojazdów, osprzętu rowerowego 
i akcesoriów rowerowych, w tym także narzędzi, promocja 
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i tele-
wizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlo-
wych i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materia-
łów reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marke-
tingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług 
w celach handlowych i reklamowych, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, badanie opinii publicznej.

(210) 514580 (220) 2020 06 09
(731) RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 29.01.12, 27.05.21
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [pe-
riodyki], czcionki drukarskie, materiały drukowane, plakaty 
reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 
szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z tektury lub z kar-
tonu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, trans-
misja programów radiowych, radiowe usługi informacyjne, 
agencje prasowe, emisja radiowa, przesyłanie danych przy 
pomocy światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, przesy-
łanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radio-
fonia, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i te-
lewizyjnych, usługi przekazywania głosu i obrazu, obsługa 
przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji radiowych 
poprzez Internet, zbieranie i przekazywanie wiadomości 
i informacji, transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi w za-
kresie obsługi satelitarnej dotyczącej transmisji dźwięku lub 
obrazu, rozpowszechnianie programów radiowych, 41 orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja programów radio-

wych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi reporterskie, zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, usługi związane z montażem programów 
radiowych, organizowanie rozrywki internetowej i radiowej, 
rejestrowanie na taśmach wideo, wydawanie audiobooków.

(210) 514581 (220) 2020 06 09
(731) RATUJMY TRÓJKĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RADIO NOWY ŚWIAT

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [pe-
riodyki], czcionki drukarskie, materiały drukowane, plakaty 
reklamowe, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 
publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe 
szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z tektury lub z kar-
tonu, 38 agencje informacyjne, komunikacja radiowa, trans-
misja programów radiowych, radiowe usługi informacyjne, 
agencje prasowe, emisja radiowa, przesyłanie danych przy 
pomocy światłowodów, przesyłanie danych przy pomocy 
terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, przesy-
łanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, radio-
fonia, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych i te-
lewizyjnych, usługi przekazywania głosu i obrazu, obsługa 
przekazu fonicznego, prowadzenie transmisji radiowych 
poprzez Internet, zbieranie i przekazywanie wiadomości 
i informacji, transmitowanie dźwięku i obrazu, usługi w za-
kresie obsługi satelitarnej dotyczącej transmisji dźwięku lub 
obrazu, rozpowszechnianie programów radiowych, 41 orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowa-
nie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy 
rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty re-
klamowe), udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, usługi reporterskie, zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, usługi związane z montażem programów 
radiowych, organizowanie rozrywki internetowej i radiowej, 
rejestrowanie na taśmach wideo, wydawanie audiobooków.

(210) 514693 (220) 2020 06 13
(731) OCTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shop Dock

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 sprzęt komputerowy [hardware], peryferyjne 
urządzenia komputerowe, interfejsy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe, programy komputerowe, mobilne 
aplikacje, 35 gromadzenie danych, przetwarzanie danych, 
analiza danych biznesowych, analiza danych i statystyk doty-
czących badań rynkowych, usługi doradcze związane z prze-
twarzaniem danych.

(210) 514813 (220) 2020 06 16
(731) PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) automarket Grupa PKO Banku Polskiego

(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
dla ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe dotyczące pojaz-
dów, reklamowanie samochodów na sprzedaż i wynajem 
za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży 
pojazdów, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży w za-
kresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, usługi w zakresie porównywania cen, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, 
wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą 
pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpiecze-
niowych, promowanie działalności gospodarczej, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, 
usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w In-
ternecie, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetar-
gów publicznych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja i kompila-
cja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościo-
wymi obejmującymi zniżki i zachęty, usługi marketingowe, 
analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie mar-
ketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji pojaz-
dów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne 

w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 36 usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość 
internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji 
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwesty-
cyjne, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych 
i kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektro-
nicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart płat-
niczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych 
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale 
komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 
usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi do-
radcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i po-
życzek, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyj-
nego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane 
w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi 
kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie w zakresie 
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości: analizy 
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie 
sprzedaży samochodów: usługi administrowania kredytami 
i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe 
dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samo-
chodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
niami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia in-
nego niż na życie, leasing, finansowanie leasingu pojazdów, 
factoring, udzielanie poręczeń i gwarancji, finansowe usługi 
gwarancyjne, usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwaran-
cji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych 
na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finan-
sowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi doradztwa inwe-
stycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące 
zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące 
zakupu samochodów, usługi sponsorowania finansowego, 
sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, roz-
rywkowej i sportowej, usługi finansowe dotyczące sprzedaży 
mienia, usługi finansowe związane z handlem samochoda-
mi, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finanso-
wanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży 
ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing 
i dzierżawę, wycena majątku ruchomego, wycena samocho-
dów używanych, udzielanie informacji związanych z wyceną 
samochodów używanych, 37 konserwacja, serwis i napra-
wa pojazdów, organizowanie konserwacji, serwisu naprawy 
pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, czyszczenie, 
malowanie polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, tan-
kowanie i ładowanie pojazdów, usługi informacyjne i do-
radcze związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą 
pojazdów, 38 transmisja i przetwarzanie transakcji finanso-
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczy-
mi poprzez terminale komputerowe, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do platform handlu elektronicznego w Inter-
necie, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie komputerowej 
bazy danych: zapewnianie dostępu do baz danych, trans-
misja informacji do celów biznesowych, usługi dostarczania 
informacji on-line z komputerowych baz danych, 39  wypo-
życzanie i wynajem pojazdów, organizowanie wypożyczania 
i wynajmu pojazdów, usługi car-sharingu, dostarczanie po-
jazdów, usługi holowania pojazdów, parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla 
pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla 
pojazdów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, usługi 
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lokalizacji pojazdów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów, 
usługi informacyjne i doradcze związane z wypożyczaniem 
i wynajem pojazdów.

(210) 514814 (220) 2020 06 16
(731) PKO LEASING SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.04.04, 26.04.06, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, usługi wynajmowania miejsc na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, udostępnianie przestrzeni reklamowej 
dla ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe dotyczące pojaz-
dów, reklamowanie samochodów na sprzedaż i wynajem 
za pośrednictwem Internetu, promocja sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, usługi sprzedaży 
pojazdów, aukcje samochodowe, usługi sprzedaży w za-
kresie akcesoriów i części samochodowych, dostarczanie 
informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży 
samochodów, usługi w zakresie porównywania cen, doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą, 
wypożyczaniem i leasingiem pojazdów, zarządzanie flotą 
pojazdów, promowanie usług finansowych i ubezpiecze-
niowych, promowanie działalności gospodarczej, usługi 
badania rynku i opinii publicznej, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
organizowanie targów w celach reklamowych i handlowych, 
usługi aukcyjne, usługi w zakresie licytacji świadczone w In-
ternecie, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetar-
gów publicznych, wyszukiwanie dla osób trzecich informacji 
w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych 
do komputerowych baz danych, systematyzacja i kompila-
cja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, administrowanie programami lojalnościo-
wymi obejmującymi zniżki i zachęty, usługi marketingowe, 
analizy i raporty marketingowe, doradztwo w zakresie mar-
ketingu lojalnościowego, usługi w zakresie rejestracji pojaz-
dów i przeniesienia tytułu własności, usługi administracyjne 
w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 36 usłu-
gi finansowe, usługi bankowe, usługi bankowe z dostępem 
bezpośrednim przez Internet [home banking], bankowość 
internetowa, usługi operacji bankowych, usługi operacji 
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwesty-
cyjne, usługi dotyczące kart kredytowych, kart debetowych 
i kart płatniczych, usługi w zakresie dokonywania elektro-
nicznych transakcji przy użyciu kart kredytowych i kart płat-
niczych, rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych 
kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale 
komputerowe, transfer elektroniczny środków finansowych, 

usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego, usługi do-
radcze w zakresie kredytów, usługi udzielania kredytów i po-
życzek, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyj-
nego i konsumenckiego, zabezpieczone pożyczki udzielane 
w celu sfinansowania umów dzierżawy pojazdów, usługi 
kredytowe dotyczące pojazdów, usługi brokerskie w zakresie 
ubezpieczeń, działalności finansowej, nieruchomości, analizy 
finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie 
sprzedaży samochodów, usługi administrowania kredytami 
i pożyczkami hipotecznymi, informacja bankowa, informacja 
finansowa, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, usługi finansowe 
dotyczące ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia samo-
chodowe, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
niami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia in-
nego niż na życie, leasing, finansowanie leasingu pojazdów, 
factoring, udzielanie poręczeń i gwarancji, finansowe usługi 
gwarancyjne, usługi gwarancyjne pojazdów, usługi gwaran-
cji finansowych w zakresie zwrotu kosztów poniesionych 
na skutek wypadku lub awarii pojazdów, doradztwo finan-
sowe w zakresie zakupu pojazdów, usługi doradztwa inwe-
stycyjnego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące 
zakupu pojazdów, usługi informacji finansowej dotyczące 
zakupu samochodów, usługi sponsorowania finansowego, 
sponsorowanie i finansowanie działalności kulturalnej, roz-
rywkowej i sportowej, usługi finansowe dotyczące sprzedaży 
mienia, usługi finansowe związane z handlem samochoda-
mi, usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, finanso-
wanie i organizowanie sprzedaży na kredyt oraz sprzedaży 
ratalnej, udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing 
i dzierżawę, wycena majątku ruchomego, wycena samocho-
dów używanych, udzielanie informacji związanych z wyceną 
samochodów używanych, 37 konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów, organizowanie konserwacji, serwisu i naprawy 
pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, czyszczenie, 
malowanie i polerowanie pojazdów, mycie pojazdów, tan-
kowanie i ładowanie pojazdów, usługi informacyjne i do-
radcze związane z konserwacją, serwisowaniem i naprawą 
pojazdów, 38 transmisja i przetwarzanie transakcji finanso-
wych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczy-
mi poprzez terminale komputerowe, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, zapewnianie użytkowni-
kom dostępu do platform handlu elektronicznego w Inter-
necie, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], udostępnianie on-line interak-
tywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie komputerowej 
bazy danych, zapewnianie dostępu do baz danych, trans-
misja informacji do celów biznesowych, usługi dostarczania 
informacji on-line z komputerowych baz danych, 39 wypo-
życzanie i wynajem pojazdów, organizowanie wypożyczania 
i wynajmu pojazdów, usługi car-sharingu, dostarczanie po-
jazdów, usługi holowania pojazdów, parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, wynajem przestrzeni parkingowej dla 
pojazdów, wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla 
pojazdów, usługi w zakresie garażowania pojazdów, usługi 
lokalizacji pojazdów, usługi pomocy drogowej dla pojazdów, 
usługi informacyjne i doradcze związane z wypożyczaniem 
i wynajem pojazdów.

(210) 514831 (220) 2020 06 17
(731) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0 N CZ 2.0

(531) 24.17.25, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.03
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, usługi gastronomiczne, 
prowadzenie barów, kafeterii, pubów, restauracji, usługi re-
stauracji z żywnością ekologiczną.

(210) 514919 (220) 2020 06 19
(731) ABRAMOWICZ MARCIN, ŚWIĘCZKOWSKI PIOTR LVT 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LvT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.05.04, 26.15.09, 26.15.11
(510), (511) 9 ekspandery audio, ekspandery sygnału, elek-
troniczne jednostki kodujące, elektroniczne moduły kodują-
ce, elektroniczne urządzenia szyfrujące, interaktywne tabli-
ce elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami doty-
kowymi, jednostki sterujące do wzmacniaczy do użytku 
w pojazdach, kompresory sygnału, konwertery cyfrowo-
-analogowe, konwertery częstotliwości UHF, konwertery ul-
trawysokiej częstotliwości, masery [wzmacniacze mikrofalo-
we], monitory do noszenia na ciele lub w ubraniach, multi-
medialne złącza do pojazdów, multipleksery, multipleksery 
multimedialne, multipleksery wideo, multipleksery z po-
działem czasu, nadajniki optyczne, odbiorniki do urządzeń 
telekomunikacyjnych, ograniczniki sygnału, programatory 
czasowe, przedwzmacniacze, przetworniki analogowe, 
przyrządy szyfrujące, sprzęt do komunikacji, sprzęt do szy-
frowania, stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, 
sterowniki wieloportowej, stojaki do wzmacniaczy, termina-
le do odbioru sygnałów, terminale multimedialne, transfor-
matory akustyczne, tunery wzmacniacze, uchwyty do mo-
cowania przystosowane do monitorów komputerowych, 
uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów, 
urządzenia do dekodowania, urządzenia do gromadzenia 
danych, urządzenia do kodowania, urządzenia do monto-
wania kamer, urządzenia do nagrywania, urządzenia do pa-
miętania danych, urządzenia do przetwarzania sygnałów 
cyfrowych, urządzenia do rozpoznawania mowy, urządze-
nia do szyfrowania danych, urządzenia i przyrządy kodujące 
i dekodujące, urządzenia i przyrządy multimedialne, urzą-
dzenia i przyrządy radiowe, urządzenia mocujące do moni-
torów, urządzenia nagrywające, urządzenia rozpoznające 
mowę, urządzenia rozpoznające twarz, urządzenia z termi-
nalem telematycznym, wzmacniacze, wzmacniacze anteno-
we, wzmacniacze cyfrowe, wzmacniacze do pojazdów, 
wzmacniacze elektroakustyczne, wzmacniacze elektronicz-
ne, wzmacniacze elektryczne, wzmacniacze mocy, wzmac-
niacze rozdzielające, wzmacniacze sygnałów, anteny, anteny 
częstotliwości radiowych, anteny do bezprzewodowych 
urządzeń łącznościowych, anteny do odbioru programów 
nadawanych drogą satelitarną, anteny samochodowe, 
gniazdka do anten, konwertery antenowe, maszty anteno-

we, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji ka-
blowej, kable elektryczne do przesyłania dźwięków i obra-
zów, kamery aktywowane ruchem, odbiorniki audio-wideo, 
urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, adaptery, 
adaptery do słuchawek, głośniki, głośniki audio, mikrofony, 
odbiorniki audio, cyfrowe kamery wideo, elektroniczne mo-
nitory ekranowe, kamery wideo przystosowane do celów 
monitoringowych, LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], 
monitory LED, projektory cyfrowe, projektory multimedial-
ne, projektory przenośne, urządzenia do monitoringu wizu-
alnego, nadajniki, urządzenia transmitujące i odbierające 
do nadawania telewizyjnego, adaptery do łączenia urzą-
dzeń multimedialnych, elektryczne przewody telefoniczne, 
kable audio, kable do drukarek, kable do komputerów, kable 
do mikrofonów, kable do modemów, kable do synchroniza-
cji danych, kable do transmisji danych, kable koncentryczne, 
kable koncentryczne zawierające filtry, kable optyczne, ka-
ble światłowodowe, kable telekomunikacyjne, kable USB, 
kable wykorzystywane w sieci Ethernet, koncentryczne tłu-
miki, łączniki kabli koncentrycznych, łączniki koncentryczne, 
łączniki światłowodowe, okablowanie do komputerów, oka-
blowanie łącznościowe, okablowanie sieciowe, przejściówki 
do kabli koncentrycznych, przekaźniki koncentryczne, prze-
łączniki głośników, przełączniki koncentryczne, przełączniki 
optyczne, przewody do USB, przewody komunikacyjne, 
przewody świetlne USB, przewody USB do telefonów ko-
mórkowych, receptory światłowodowe, światłowód, świa-
tłowody, złącza do kabli, złącza kabli audio, złącza optyczne, 
złączki do przewodów optycznych, czujniki dymu, drogowy 
awaryjny sprzęt ostrzegawczy, elektroniczne systemy za-
bezpieczające do sieci domowej, kamery cofania do pojaz-
dów, 11 abażury, abażury do lamp, abażury do źródeł świa-
tła, architektoniczne instalacje oświetlenia HID [o wysokim 
natężeniu wyładowania], architektoniczne oprawy 
do oświetlenia, architektoniczne światła skierowane w górę 
do instalacji w podłożu, bezpłomieniowe świece z diodami 
elektroluminescencyjnymi [LED], dyfuzory będące częścia-
mi instalacji oświetleniowych, ekrany do nakierowania świa-
tła, ekrany do regulowania światła, elektroluminescencyjne 
źródła światła, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, 
elektryczne instalacje oświetleniowe do wnętrz, elektryczne 
instalacje oświetleniowe, elektryczne lampy wyładowcze 
do celów oświetleniowych, elektryczne lampy wyładowcze, 
elektryczne latarki, elektryczne oprawy oświetleniowe ze-
wnętrzne, elektryczne oprawy oświetleniowe, elektryczne 
oświetlenie światłowodowe, elektryczne światełka okolicz-
nościowe, elektryczne światła nocne, elektryczne systemy 
oświetlenia szynowego, elektryczne urządzenia oświetlenia 
do wnętrz, elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjne-
go, elektryczne wyładowcze elementy instalacji oświetle-
niowej, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, ele-
menty elektrycznej instalacji oświetleniowej do użytku 
w miejscach niebezpiecznych, elementy instalacji oświetle-
niowej na podczerwień, elementy oświetleniowe, elementy 
oświetleniowej instalacji elektrycznej, filtry do latarek, filtry 
do urządzeń oświetleniowych, halogenowe architektonicz-
ne instalacje oświetleniowe, halogenowe instalacje oświe-
tlenia scenicznego, halogenowe oprawy oświetleniowe, 
iluminatory światłowodowe, instalacje do lamp ulicznych, 
instalacje do oświetlania choinek, instalacje oświetlania 
awaryjnego, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetle-
niowe do basenów zamontowane pod wodą, instalacje 
oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], 
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], klosze do lamp 
[kominki], klosze do lamp [kominki] wykonane ze szkła, koł-
nierzowa oprawa oświetleniowe, kolorowe światełka do de-
koracji świątecznych, kolumny rektyfikacyjne, ksenonowe 
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lampy łukowe, kuliste klosze do lamp, lampiony elektryczne, 
lampki biurkowe, lampki do czytania, lampki elektryczne 
na choinki, lampki na choinki świąteczne, lampki nocne, 
lampki oświetlenia wewnętrznego do czytania, do pojaz-
dów, lampki przyczepiane do książki, lampki samochodowe 
[do map], lampowe promienniki podczerwieni, lampy bez-
pieczeństwa LED, lampy do celów oświetleniowych, lampy 
do instalacji elektrycznych, lampy do umieszczania nad 
umywalkami, lampy do użycia na wolnym powietrzu, lampy 
elektryczne, lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, lam-
py elektryczne do oświetlenia zewnętrznego, lampy halo-
genowe, lampy kierujące światło ku górze, lampy LED, lam-
py łukowe, lampy na energię słoneczną, lampy na podczer-
wień, nie do celów medycznych, lampy oświetleniowe, 
lampy podłogowe, lampy punktowe do oświetlenia domo-
wego, lampy ścienne, lampy stojące, lampy wiszące, lampy 
wyładowcze, lampy wyładowcze dużej intensywności, lam-
py wyposażone w rozsuwane wsporniki, lampy z elastycz-
nym ramieniem, latarki, latarki akumulatorowe, latarki kie-
szonkowe, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarki LED, la-
tarki na energię słoneczną, listwy świetlne, miniaturowe ża-
rówki oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp 
elektrycznych, oprawy do elektrycznego oświetlania 
wnętrz, oprawy i obudowy do osłony, do oświetlenia, opra-
wy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w go-
spodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe do użytku 
handlowego, oprawy oświetleniowe LED, oprawy oświetle-
niowe sufitowe, osłony do lamp, osłony szklane będące ak-
cesoriami do lamp słonecznych, osprzęt do kinkietów, 
osprzęt do lamp na podczerwień, osprzęt do oświetlenia, 
osprzęt do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], 
osprzęt do oświetlenia światłowodowego, osprzęt do żaró-
wek, osprzęt oświetleniowy, oświetlacze podczerwieni, 
oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa zawiera-
jące czujnik ciepła, oświetlenie dachowe [lampy], oświetle-
nie dekoracyjne, oświetlenie dekoracyjne na choinki, oświe-
tlenie do celów wystawowych, oświetlenie do montażu 
na ścianie, oświetlenie do zastosowania w systemach bez-
pieczeństwa, oświetlenie elektryczne, oświetlenie i reflekto-
ry do pojazdów, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie nastro-
jowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie PKLS [plazmo-
wy system oświetlenia], oświetlenie ścienne, oświetlenie 
sufitowe typu downlight, oświetlenie typu LED zewnętrzne 
[ogrody, krajobrazy], oświetlenie wystawowe, oświetlenie 
zewnętrzne, oświetleniowe oprawy, ozdobne zestawy 
oświetleniowe, ozdobne choinkowe [lampy], pasma świetl-
ne, podstawy lamp, podwodne lampy LED, przenośne lam-
py [oświetleniowe], przenośne lampy ręczne [oświetlenio-
we], przenośne szperacze, przewody świetlne do celów 
oświetleniowych, ręczne reflektory punktowe, reflektory, 
reflektory do lamp, reflektory do odbijania światła, reflektory 
do opraw oświetleniowych stosowanych na przestrzeniach 
wielkich, reflektory oświetleniowe, reflektory punktowe, roz-
praszacz światła, rury oświetleniowe, samoświecące źródła 
światła, stelaże do abażurów, stojące lampy, stojaki do lamp, 
sufitowe lampy wiszące, światełka elektryczne do ozdób 
świątecznych, światła sufitowe, światła wspomagające 
wzrost roślin, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, szkło 
oświetleniowe, sznury do lamp [wyposażenie oświetlenio-
we], sznury lampek, urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
urządzenia oświetleniowe LED, żarówki halogenowe, żarów-
ki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe LED.

(210) 514973 (220) 2020 06 19
(731) MULTIWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) multi wash

(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samo-
obsługowej myjni samochodowej, usługi myjni ręcznych, 
zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pojazdów samocho-
dowych, motocykli, hulajnóg w tym elektrycznych, rowe-
rów w tym elektrycznych, zewnętrzne i wewnętrzne sprzą-
tanie samolotów, mycie, mycie samolotów, mycie pojazdów, 
mycie okien, mycie szyb, mycie pojazdów mechanicznych, 
czyszczenie i mycie samochodów, mycie i polerowanie po-
jazdów silnikowych, polerowanie pojazdów, odnawianie 
pojazdów, malowanie pojazdów, remont pojazdów, czysz-
czenie pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silni-
kowych, mycie pojazdów, przegląd pojazdów, konserwacja 
pojazdów, smarowanie pojazdów, czyszczenie higieniczne 
[pojazdy], regeneracja silników pojazdów, naprawa po-
wypadkowa pojazdów, przebudowa chłodnic pojazdów, 
usługi tuningu pojazdów, malowanie pojazdów mechanicz-
nych, organizowanie naprawy pojazdów, instalowanie sy-
mulatorów pojazdów, naprawa pojazdów wodnych, usługi 
myjni pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, serwiso-
wanie pojazdów dostawczych, regulacja [tuning] pojazdów, 
konwersja pojazdów [silniki], konserwacja pojazdów mecha-
nicznych, tankowanie pojazdów lądowych, kompleksowe 
czyszczenie pojazdów, polerowanie [czyszczenie] pojaz-
dów, smarowanie pojazdów drogowych, zabezpieczanie 
przed rdzą pojazdów silnikowych, zabezpieczanie pojaz-
dów silnikowych przed korozją.

(210) 514974 (220) 2020 06 19
(731) MULTIWASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MultiWash
(510), (511) 37 usługi myjni pojazdów, udostępnianie samo-
obsługowej myjni samochodowej, usługi myjni ręcznych, 
zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie pojazdów samocho-
dowych, motocykli, hulajnóg w tym elektrycznych, rowe-
rów w tym elektrycznych, zewnętrzne i wewnętrzne sprzą-
tanie samolotów, mycie, mycie samolotów, mycie pojazdów, 
mycie okien, mycie szyb, mycie pojazdów mechanicznych, 
czyszczenie i mycie samochodów, mycie i polerowanie po-
jazdów silnikowych, polerowanie pojazdów, odnawianie 
pojazdów, malowanie pojazdów, remont pojazdów, czysz-
czenie pojazdów, czyszczenie i polerowanie pojazdów silni-
kowych, mycie pojazdów, przegląd pojazdów, konserwacja 
pojazdów, smarowanie pojazdów, czyszczenie higieniczne 
[pojazdy], regeneracja silników pojazdów, naprawa po-
wypadkowa pojazdów, przebudowa chłodnic pojazdów, 
usługi tuningu pojazdów, malowanie pojazdów mechanicz-
nych, organizowanie naprawy pojazdów, instalowanie sy-
mulatorów pojazdów, naprawa pojazdów wodnych, usługi 
myjni pojazdów, mycie pojazdów mechanicznych, serwiso-



Nr  ZT40/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

wanie pojazdów dostawczych, regulacja [tuning] pojazdów, 
konwersja pojazdów [silniki], konserwacja pojazdów mecha-
nicznych, tankowanie pojazdów lądowych, kompleksowe 
czyszczenie pojazdów, polerowanie [czyszczenie] pojaz-
dów, smarowanie pojazdów drogowych, zabezpieczanie 
przed rdzą pojazdów silnikowych, zabezpieczanie pojaz-
dów silnikowych przed korozją.

(210) 514978 (220) 2020 06 22
(731) Guangzhou Leading Wolf Leather Products Co., Ltd., 

Guangzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Five

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 imitacje skóry, torby szkolne [z paskiem 
na ramię], plecaki, bagaż, torby turystyczne, walizki, kufry 
bagażowe, parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 
okrycia dla zwierząt.

(210) 514979 (220) 2020 06 22
(731) Guangzhou Leading Wolf Leather Products Co., Ltd., 

Guangzhou, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN WOLF

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01
(510), (511) 18 imitacje skóry, torby szkolne [z paskiem 
na ramię], plecaki, bagaż, torby turystyczne, walizki, kufry 
bagażowe, parasole, laski, kijki marszowe i trekkingowe, 
okrycia dla zwierząt.

(210) 514984 (220) 2020 06 22
(731) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MARKA

(531) 26.01.04, 26.01.18, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory 
rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, wa-
rzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowa-

ne, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek 
konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, 
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 
pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty 
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów 
i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w pusz-
kach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup 
jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kapusta kwa-
szona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszo-
ny, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ 
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce 
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owo-
cowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki 
owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory 
twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mię-
sa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów 
i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spo-
żywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawie-
rające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mle-
ko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, 
napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty sma-
kowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków 
zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne 
lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owo-
cowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, 
zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, 
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mle-
ka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, 
napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stoso-
wane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka.

(210) 514985 (220) 2020 06 22
(731) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA MARKA

(531) 25.05.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i przetwory 
rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, wa-
rzywa marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowa-
ne, warzywa w puszkach, cebula konserwowana, czosnek 
konserwowy, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, 
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, 
pikle, sok pomidorowy do celów kulinarnych, koncentraty 
i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, bakłażanów 
i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w pusz-
kach, zupy w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup 
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jarzynowych, składniki do sporządzania zup, kapusta kwa-
szona, kiszone warzywa, kiszone warzywa [kimchi], korniszo-
ny, korniszony z jarzynami w occie, sałatki warzywne, miąższ 
owoców, mrożone owoce, owoce konserwowane, owoce 
suszone, owoce w puszkach, sałatki owocowe, pulpa owo-
cowa, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, skórki 
owocowe, oleje roślinne do celów spożywczych, przetwory 
twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mię-
sa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, 
warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organicz-
ne na bazie orzechów i ziaren, batony na bazie orzechów 
i nasion, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spo-
żywcze na bazie soi, napoje przyrządzone z mleka lub zawie-
rające mleko, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, mle-
ko w proszku o różnych smakach do przyrządzania napojów, 
napoje na bazie mleka kokosowego, jogurty, jogurty sma-
kowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płatków 
zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne 
lub na bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owo-
cowe, desery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, 
zbóż, muesli, kawy, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, 
napoje na bazie mleka orzechowego, napoje na bazie mle-
ka migdałowego, napoje na bazie mleka zawierające kawę, 
napoje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na bazie soi stoso-
wane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na bazie 
mleka z niską zawartością tłuszczu, przekąski na bazie mleka.

(210) 514990 (220) 2020 06 22
(731) MANUFAKTURA NAJMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Manufaktura Najmu NIERUCHOMOŚCI

(531) 26.03.04, 26.03.23, 26.05.04, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania].

(210) 515027 (220) 2020 06 22
(731) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) BESTERMINE
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, preparaty witaminowe i mineralne, 31 preparaty 
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze 
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt.

(210) 515028 (220) 2020 06 22
(731) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łęczyca
(540) (znak słowny)
(540) BESTERMINE BLUE CHEESE
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplemen-
tów diety, preparaty witaminowe i mineralne, 31 preparaty 
spożywcze dla zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze 
dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt.

(210) 515030 (220) 2020 06 22
(731) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) (znak słowny)
(540) LONG4LASHES BY OCEANIC
(510), (511) 8 ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji 
urody dla ludzi, pęseta do depilacji, zalotka do rzęs, separa-
tory do rzęs, przyrządy ręczne do kosmetycznej pielęgnacji 
brwi, przybory do manicure i pedicure, cążki do paznokci, 
cążki do skórek, nożyczki do paznokci, pilniki kosmetycz-
ne, przybory do obcinania i usuwania włosów, 21 przybory 
kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki 
i gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosme-
tyczne, aplikatory do kosmetyków, pędzle do golenia, szczot-
ki i grzebienie do włosów, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do paznokci, szczoteczki i grzebyki do rzęs i brwi.

(210) 515085 (220) 2020 06 23
(731) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 5 mydła dezynfekujące, paski siarkowe do dezyn-
fekcji, preparaty do dezynfekcji jaj, mieszaniny do dezynfekcji 
jaj, preparaty do dezynfekcji paznokci, środki do dezynfekcji 
basenów, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do de-
zynfekcji powietrza, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
roztwory do dezynfekcji soczewek kontaktowych, środki de-
zynfekcyjne do przyrządów medycznych, środki dezynfekcyj-
ne do szkieł kontaktowych, środki dezynfekujące do użytku 
domowego, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], środki 
dezynfekcyjne do celów medycznych, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki dezynfekujące do użytku we-
terynaryjnego, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, środki 
dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, 
preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów 
mlecznych, ściereczki do czyszczenia nasączone środkami de-
zynfekującymi, do celów higienicznych.

(210) 515108 (220) 2020 06 24
(731) SKROUBA ŁUKASZ, SŁUPIŃSKI SZYMON SUSHISS 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) nabo gato
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, 
kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, 
catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej ob-
sługi, sushi bary, restauracje serwujące potrawy orientalne, 
restauracje sushi, usługi związane z przygotowywaniem dań 
(żywności i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa, serwo-
wanie posiłków z mobilnych restauracji i barów, foodtracków.

(210) 515147 (220) 2020 06 25
(731) BIERNACKI KAMIL YRKE, Królowa Górna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) yrke
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(531) 27.05.01
(510), (511) 20 biurka, ruchome biurka, przenośne biurka, 
biurka modułowe [meble], biurka i stoły, biurka z regulacją 
wysokości, biurka do celów biurowych, stojaki na biurka 
[meble], niskie biurka w stylu japońskim (wazukue), pulpi-
ty [biurka] do pracy w pozycji stojącej, stoły, stoły biurowe, 
blaty stołów, stoły kreślarskie, stoły komputerowe, stoły ku-
chenne, stoły toaletowe, stoły [meble], stoły do pracy, meble 
łączone, meble, meble drewniane, meble kuchenne, meble 
biurowe, meble komputerowe, meble wielofunkcyjne, me-
ble domowe, meble do salonu, blaty kuchenne [meble], me-
ble modułowe [kombinowane], pudełka na zabawki [meble], 
szafki do komputerów [meble], stoliki komputerowe, stoja-
ki do komputerów, stoliki ruchome pod komputery, półki 
na klawiatury komputerowe, komputerowe stanowiska pra-
cy [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble].

(210) 515212 (220) 2020 06 26
(731) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Jelenia Góra

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nanovix

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, nielecznicze spraye do jamy ustnej, 
kremy odżywcze, kremy kosmetyczne, kremy ochronne, pro-
dukty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, 
preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę 
do celów kosmetycznych, 5 suplementy żywnościowe, su-
plementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, produkty farmaceutyczne, substancje 
dietetyczne do celów leczniczych i substancje dietetyczne - 
zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, dietetyczne środki 
do celów medycznych, przeciwbakteryjne preparaty farma-
ceutyczne, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, 
spraye do nosa udrażniające górne drogi oddechowe, spraye 
przeciwzapalne, płynne opatrunki w sprayu, preparaty prze-
ciwwirusowe, środki przeciwwirusowe do stosowania miej-
scowego, biocydy, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne o działaniu profilaktycznym i me-
dycznym, spraye antyseptyczne w formie aerozolu do sto-
sowania na skórę, antyseptyczne preparaty do mycia, płyny 
dezynfekujące, produkty biobójcze, 10 wyroby medyczne, 
aparaty i instrumenty medyczne, ręczne spraye do celów 
medycznych, spraye [aerozole] do celów medycznych.

(210) 515217 (220) 2020 06 26
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YEMGO

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, galaretki, 
jaja, konfitury, konserwy, mięso i wyroby mięsne, mleczne 
produkty, nabiał i substytuty nabiału, oleje i tłuszcze jadalne, 
owoce gotowane, owoce konserwowane, pikle, ryby, sosy 
do sałatek, suszone owoce, warzywa gotowane, warzywa 

konserwowane, warzywa suszone, 30 artykuły spożywcze 
ze zbóż, chleb, ciastka, cukier, drożdże, herbata, kakao, kawa, 
lody, lód do chłodzenia, mąka, miód, musztarda, ocet, pre-
paraty zbożowe, proszek do pieczenia, przyprawy, ryż, sago, 
słodycze nielecznicze, sosy, sól, substytuty kawy i herbaty, 
syrop z melasy do celów kulinarnych, tapioka, wyroby cukier-
nicze, wyroby piekarnicze, 31 kwiaty, nasiona, nieprzetwo-
rzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone ziemniaki, pasza 
dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodni-
cze i leśne, produkty rolne nieprzetworzone, rośliny, świeże 
owoce, ziarna naturalne, ziarna jako nasiona, ziarna naturalne, 
żywe zwierzęta.

(210) 515244 (220) 2020 06 26
(731) GRYLA JAROSŁAW FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

MATAR, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Shhh

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, pi-
dżamy, koszulki, halki, wyroby pończosznicze, rajstopy, poń-
czochy, skarpetki, podkolanówki, odzież damska, odzież mę-
ska, odzież dziecięca.

(210) 515258 (220) 2020 06 26
(731) GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 29 buliony, zupy.

(210) 515284 (220) 2020 06 26
(731) PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,  

Piwniczna Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNICZANKA NATURALNA WODA MINERALNA 

Z UZDROWISKA PIWNICZNA-ZDRÓJ 
NISKONASYCONA CO₂ WYSOKOZMINERALIZOWANA 
WODA WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA W PIWNICZNEJ- 
-ZDROJU
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(531) 01.15.21, 01.15.24, 06.01.02, 06.01.04, 07.05.15, 19.09.01, 
19.09.02, 25.01.01, 26.11.03, 26.11.13, 26.04.02, 26.04.08, 
26.04.09, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 mineralne wody gazowane.

(210) 515285 (220) 2020 06 26
(731) PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY,  

Piwniczna Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWNICZANKA NATURALNA WODA MINERALNA 

Z UZDROWISKA PIWNICZNA- 
-ZDRÓJ WYSOKONASYCONA CO₂ 
WYSOKOZMINERALIZOWANA WODA 
WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA W PIWNICZNEJ-ZDROJU

(531) 01.15.21, 01.15.24, 06.01.02, 06.01.04, 07.05.15, 19.09.01, 
19.09.02, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 26.11.03, 
26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 32 mineralne wody gazowane.

(210) 515364 (220) 2020 06 29
(731) MYGROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) BLOOP
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki organiczne, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki upiększające, 
zestawy kosmetyków, kosmetyki do pielęgnacji skóry, ko-
smetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do użytku osobiste-
go, kosmetyki do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie olejków, ko-
smetyki jako środki nawilżające, nielecznicze preparaty pie-
lęgnacyjne, szampony dla zwierząt, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki 
dla zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, odświeża-
cze zapachów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, preparaty do kąpieli dla zwierząt, środki do pie-
lęgnacji skóry zwierzęcej, preparaty do wybielania skóry 
zwierzęcej, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środ-
ki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, 
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
preparaty do przemywania uszu dla zwierząt, 35 sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa kosmetyków dla ludzi, kosmetyków 
dla zwierząt, produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, 
artykułów kosmetycznych, 44 usługi spa, usługi manicure 
i pedicure, zabiegi kosmetyczne, usługi kosmetyczne, analiza 
kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, kosme-
tyczny zabieg laserowy skóry, usługi kosmetycznej pielęgna-
cji ciała, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
usługi w zakresie porad kosmetycznych, nakładanie produk-
tów kosmetycznych na ciało, zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, usługi zabiegów na cellulit, usuwanie cellulitu z cia-
ła, usługi mikrodermabrazji, usługi doradztwa dotyczącego 

makijażu i nakładania makijażu, usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, usługi kosmetyczne w zakresie wykony-
wania makijażu, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, gabinety pielęgnacji 
skóry, usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, 
usługi chirurgii weterynaryjnej, udzielanie informacji doty-
czących usług weterynaryjnych, specjalistyczne doradztwo 
w zakresie usług weterynaryjnych, usługi informacyjne do-
tyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, 
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych produktów 
farmaceutycznych, usługi informacji weterynaryjnej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, znakowanie zwierząt, 
kliniki dla zwierząt, doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, 
zabiegi higieniczne dla zwierząt, usługi w zakresie hodowli 
zwierząt gospodarskich, usługi analiz laboratoryjnych zwią-
zanych z leczeniem zwierząt, badania genetyczne zwierząt 
do celów diagnostyki lub leczenia, sterylizacja zwierząt, za-
biegi pielęgnacyjne zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne zwierząt 
domowych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domo-
wych, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, higiena i pielę-
gnacja urody zwierząt, strzyżenie zwierząt, strzyżenie psów, 
usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, usługi 
doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, 
usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi mycia zwierząt do-
mowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, 
usługi w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, usługi 
hodowli, hodowla zwierząt, hodowle psów, usługi hodowli 
zwierząt, udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, 
doradztwo związane z hodowlą zwierząt, opieka nad zwie-
rzętami.

(210) 515374 (220) 2020 06 30
(731) VIKMAN JULIA JVB ZESPÓŁ MUZYCZNY, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Old Gdansk
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje orzeź-
wiające, napoje odalkoholizowane, napoje bezalkoholowe, 
33 likier, wódka, koniak, wino, whisky, 43 pub, restauracja, bar, 
kawiarnia, klub.

(210) 515386 (220) 2020 06 30
(731) GAJA ARMATURA SPÓŁKA JAWNA JACEK FRĄTCZAK, 

PIOTR TURZAŃSKI, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M gmina

(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty inteligentne [karty z układem scalonym], 
nadajniki sygnałów elektronicznych, optyczne nośniki da-
nych, platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do pobrania, programy komputerowe do pobrania, pro-
gramy sterujące komputerowe, nagrane, urządzenia do prze-
twarzania danych, 35 komputerowe bazy danych, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, obsługa administra-
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cyjna firm na zlecenie, outsourcing [doradztwo biznesowe], 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, reklama, 
reklama korespondencyjna. reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, 
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 38 transmisja plików cyfrowych, 
transmisja podkastów, usługi przywoławcze [radio, telefon 
lub inne środki łączności elektronicznej], wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu 
do baz danych, 42 aktualizowanie oprogramowania kompu-
terowego, analizy systemów komputerowych, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred-
nictwem strony internetowej, konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego, 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, platforma 
jako usługa [PaaS], projektowanie oprogramowania kompu-
terowego, usługi szyfrowania danych, usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi doradcze 
w dziedzinie technologii.

(210) 515396 (220) 2020 06 30
(731) DINH XUAN HUNG, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.02, 26.13.25
(510), (511) 25 balerinki, baletki, botki, buty damskie, buty 
do biegania, buty do koszykówki, buty dziecięce, buty gim-
nastyczne, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, 
buty sportowe, buty sznurowane, buty zimowe, espadryle, 
japonki, kalosze, obuwie codzienne, obuwie dla dzieci, obu-
wie dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie 
gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie na plażę, obuwie 
robocze, obuwie rekreacyjne, obuwie sportowe, sandały, 
sandały damskie, sandały męskie, tenisówki, apaszki, artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, bermudy, bezrękawniki, bie-
lizna, bluzki, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, 
bluzy sportowe z kapturem, bojówki, bokserki, bryczesy, 
dżinsy, garnitury, getry, golfy, kamizelki, kąpielówki, kombi-
nezony, komplety sportowe, koszule, koszule sportowe, ko-
szulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadruka-
mi, kurtki, legginsy, odzież codzienna, odzież damska, odzież 
dziecięca, odzież męska, odzież rekreacyjna, odzież sporto-
wa, piżamy, płaszcze, podkoszulki, podkoszulki sportowe, 
pulowery, skarpetki, spodenki, spódnice, spodnie, swetry, 
wiatrówki, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie obuwia, usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie odzieży 
i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone online w zakresie obuwia.

(210) 515434 (220) 2020 07 01
(731) WNĘTRZAK KRZYSZTOF, STOSZEK ANNA P.P.H.U. 

PARTNER SPÓŁKA CYWILNA, Gilowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GoldFlex

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 8 grabie (narzędzia), łopaty (narzędzia), młot-
ki (narzędzia ręczne), narzędzia ścierne (przyrządy ręczne), 
ostrza (narzędzia ręczne), pistolety ręczne do wytłaczania 
masy, 16 kuwety malarskie, noże do papieru (artykuły biu-
rowe), pióra i długopisy (artykuły biurowe), worki na śmieci 
wykonane z papieru lub tworzyw, wałki do malowania ścian, 
21 rękawice ogrodnicze.

(210) 515436 (220) 2020 07 01
(731) HODUREK ROMAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) lodomino
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, jogurt mrożony [lody 
spożywcze], sorbety [lody], pizze mrożone, lizaki mrożone, cia-
sta mrożone, wyroby cukiernicze mrożone, mrożone wyroby 
piekarnicze, mrożone ciasta i torty jogurtowe, mrożone napoje 
[frappe], mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone posił-
ki składające się głównie z ryżu, mrożone posiłki składające się 
głównie z makaronu, mrożone produkty z ciasta nadziewane 
mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, 
kawa, kawa mrożona, napoje na bazie kawy, herbata, herbata 
mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekola-
dy, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, ciasta, słodycze, 
35 sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepów 
detalicznych i hurtowych lodów, lodów spożywczych, jogur-
tów mrożonych [lody spożywcze], sorbetów [lody], mrożonych 
warzyw, mrożonych owoców, mrożonych posiłków, mrożo-
nych mięs, mrożonych produktów spożywczych, mrożonych 
wyrobów spożywczych, reklamy radiowe i telewizyjne, rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza In-
ternetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem mediów społecznościowych, dystrybucja mate-
riałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur).

(210) 515454 (220) 2020 07 01
(731) OPTIMUM BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielonki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPTIMUM

(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 materace, w tym materace łóżkowe o zło-
żonej, warstwowej konstrukcji, z użyciem elementów: me-
talowych, z tworzyw sztucznych i surowców naturalnych: 
stelaże do łóżek, podstawy pod materace, wierzchnie na-
kładki na materace, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, pościel (oprócz bielizny pościelowej), poduszki, wy-
mienne pokrycia na meble, wezgłowia.
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(210) 515495 (220) 2020 07 02
(731) INTERSOLARCANNABIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr Blant

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 01.15.11
(510), (511) 5 zioła lecznicze suszone, medyczne konopie 
siewne i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi, 
lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycznych, lecznicze 
ekstrakty z konopi siewnych, ziołowe preparaty lecznicze, 
34 papierosy, cygara, fajki, filtry do papierosów, papierosy 
elektroniczne, akcesoria do papierosów, tabaka, tabakier-
ki, tytoń, zapalniczki dla palaczy, zapałki, zioła do palenia, 
40 przetwarzanie suszu konopnego z konopi siewnych, 
przetwarzanie ziół do palenia.

(210) 515551 (220) 2020 07 03
(731) AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA

(531) 02.09.14, 03.03.01, 23.03.05, 09.07.01, 26.04.02, 19.07.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Barley Wine [piwo], czarne piwo [piwo ze sło-
du palonego], piwo, piwo bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie, piwo jasne typu ale, piwo o smaku kawy, piwo 
pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo sło-
dowe, piwo typu koźlak, piwo typu saison.

(210) 515582 (220) 2020 07 06
(731) EKO-WTÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilamowice
(540) (znak słowny)
(540) EKO-WTÓR
(510), (511) 16 papierowe pudełka do pakowania, papierowe 
worki na śmieci, pojemniki z tektury falistej, pudełka tekturo-
we, pudła kartonowe, pudełka z papieru, składane pudełka 
kartonowe, torby papierowe, torby na śmieci z papieru, wor-
ki na śmieci, worki papierowe, worki z tworzyw sztucznych 
na śmieci, drukowane materiały, opakowania z papieru, tek-
tury i z tworzyw sztucznych, folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania, papier z makulatury, papier wysokiej jakości 
z recyklingu [typu bond], przemysłowy papier i karton, tablice 
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tektura, karton, kolorowy 
karton, papier do celów domowych, papier do użytku w pro-

dukcji tapet, papier do wyrobu toreb i worków, papier do wy-
ściełania, papier wodoodporny, tuby z tektury, maty papiero-
we, papier chłonny, papier do celów kuchennych, papier toa-
letowy w rolkach, ręczniki papierowe, 35 informacje na temat 
metod sprzedaży, pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, pośrednictwo w zakresie transakcji handlo-
wych i umów handlowych, doradztwo i konsultacje w za-
kresie gospodarki złomem i odpadami, pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż metali nieżelaznych, metali szlachetnych, 
złomu żelaza i stali oraz złomu metali nieżelaznych, usługi do-
radcze związane z transakcjami handlowymi, usługi importo-
wo-eksportowe, usługi zarządzania sprzedażą, pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż odpadów oraz produktów 
po recyklingu, usługi zarządzania zapasami, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością handlową, 
badanie rynku, promocyjne usługi handlowe, usługi w za-
kresie promocji sprzedaży, usługi wprowadzania produktów 
na rynek, usługi w zakresie kupna i sprzedaży złomu żelaza 
i stali, metali nieżelaznych, złomu metali nieżelaznych oraz 
metali szlachetnych, usługi związane ze zbiórką i obrotem su-
rowcami wtórnymi, wprowadzanie na rynek nowych produk-
tów, doradztwo biznesowe, doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, 
39 ładowanie i wyładowanie pojazdów, pakowanie towarów 
do transportu, składowanie towarów, składowanie odpadów, 
składowanie niebezpiecznych materiałów, składowanie oleju 
odpadowego, składowanie i transport metali nieżelaznych, 
składowanie i transport metali szlachetnych, składowanie 
i transport złomu żelaza i stali, składowanie i transport złomu 
metali nieżelaznych, usługi w zakresie pakowania i opakowań, 
wynajmowanie miejsc do magazynowania, transport i prze-
chowywanie odpadów, dostawa towarów, organizowanie 
transportu towarów, transport towarów, usługi dostawcze, 
usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi transportu 
niebezpiecznych odpadów, usługi w zakresie transportu od-
padów, dzierżawa magazynów, wynajem miejsc magazyno-
wych, wynajem pojemników do przechowywania odpadów, 
wynajem pojemników do recyklingu, wynajem przenośnych 
kontenerów magazynowych, wynajem przestrzeni magazy-
nowej, wynajmowanie pojemników do transportu odpadów, 
wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie 
środków transportu, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie transportu, Informacja o transporcie, 40 formowa-
nie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka i powlekanie 
powierzchni metalowych, obróbka i przetwarzanie materia-
łów z tworzyw sztucznych, obróbka i przetwarzanie papie-
ru, obróbka drewna, obróbka i recykling opakowań, obróbka 
materiałów przy użyciu substancji chemicznych, obróbka 
metali, obróbka niebezpiecznych materiałów, obróbka nie-
bezpiecznych substancji, chemiczny recykling produktów 
odpadowych, doradztwo związane z likwidacją zanieczysz-
czeń chemicznych, doradztwo związane z niszczeniem odpa-
dów i śmieci, doradztwo związane z recyklingiem odpadów 
i śmieci, doradztwo związane ze spalaniem odpadów i śmieci, 
formowanie produktów syntetycznych, Informacje o obróbce 
materiałów, niszczenie odpadów, niszczenie śmieci, obróbka 
chemikaliów [recykling], obróbka cieczy toksycznych [recy-
kling], obróbka i przetwarzanie odzieży do celów recyklin-
gu, obróbka materiałów odpadowych, obróbka materiałów 
uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], 
obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyski-
wanie surowców wtórnych], obróbka materiału toksycznego, 
obróbka niebezpiecznych odpadów, obróbka odpadów, ob-
róbka odpadów chemicznych, obróbka odpadów przemysło-
wych, obróbka odpadów toksycznych, obróbka półproduk-
tów poprzez elektrolizę, obróbka [recykling] niebezpiecznych 
płynów, obróbka [recykling] niebezpiecznych produktów, 
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obróbka [recykling] odpadów, obróbka toksycznych osadów, 
oczyszczanie ścieków przemysłowych, oczyszczanie wody, 
odkażanie materiałów niebezpiecznych, pozyskiwanie mate-
riałów z odpadów, pozyskiwanie minerałów zawartych w po-
zostałościach odpadów, przetwarzanie odpadów, przetwarza-
nie oleju odpadowego, przetwarzanie tworzyw sztucznych, 
rafinacja, recykling, recykling butelek na napoje, recykling 
cennych materiałów, recykling chemikaliów, recykling odpa-
dów, recykling odzieży, recykling papieru, recykling tworzyw 
sztucznych, recykling złomu, recykling złomu metali nieżela-
znych, recykling złomu stopów metali nieżelaznych, Sorto-
wanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, 
udzielanie informacji związanych z recyklingiem odpadów, 
upcykling, usługi neutralizowania zapachów, usługi niszczenia 
dokumentów, usługi niszczenia dysków twardych, usługi recy-
klingowe, usługi recyklingu oleju do gotowania i oleju roślin-
nego, usługi z zakresu zarządzania odpadami, usługi z zakresu 
zbrylania materiałów stałych, usuwanie odpadów [obróbka 
odpadów], usuwanie osadów stałych, usuwanie przemysło-
wych odpadów toksycznych, 42 badania chemiczno-tech-
nologiczne, badania laboratoryjne, badania materiałowe, 
badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania 
techniczne, doradztwo techniczne w dziedzinie wykrywania 
zanieczyszczeń, doradztwo techniczne w zakresie szkód spo-
wodowanych skażeniem, monitorowanie zanieczyszczonych 
terenów, projektowanie i planowanie techniczne systemów 
kanalizacyjnych, świadczenie usług badawczych, przemy-
słowe analizy i usługi badawcze, przeprowadzanie doświad-
czeń przemysłowych, świadczenie usług pobierania próbek 
i analitycznych w celu oceny poziomów zanieczyszczenia, 
udzielanie informacji na temat usług, analiz i badań przemy-
słowych, usługi doradztwa technologicznego, usługi groma-
dzenia danych związanych z jakością powietrza, usługi inży-
nieryjne, usługi pomiarowe, usługi technologiczne, badania 
środowiska, monitorowanie jakości wody, Testowanie emisji 
spalin w odniesieniu do środowiska naturalnego, doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, usługi w zakresie 
kontroli środowiska naturalnego, usługi w zakresie testowania 
materiałów, usługi kontroli jakości wody, usługi laboratoryjne, 
projektowanie sprzętu do transportu odpadów, usługi projek-
towania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
sanitarnymi, badania z zakresu analizowania odpadów, pro-
jektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie 
gazu, wody i wody ściekowej, badania w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego, opracowywanie metod testowych.

(210) 515583 (220) 2020 07 06
(731) DĄBROWSKA BEATA BEATREX, Sosnowiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEATRISE

(531) 03.07.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 perfumy, mydła perfumowane, woda per-
fumowana, produkty perfumeryjne, perfumowane wody 
toaletowe, 14 biżuteria ze stali chirurgicznej, mianowicie 
kolczyki, łańcuszki, celebrytki, przywieszki, klipsy, naszyjniki, 
pierścionki, bransoletki, bransoletki modułowe charms, ob-
rączki, breloczki, bransoletki na kostkę, koraliki do charmsów, 
biżuteria ze stali chirurgicznej powlekanej metalami szlachet-
nymi, mianowicie kolczyki, łańcuszki, celebrytki, przywieszki, 

klipsy, naszyjniki, pierścionki, bransoletki, bransoletki modu-
łowe charms, obrączki, breloczki, bransoletki na kostkę, kora-
liki do charmsów, biżuteria ze stali chirurgicznej pozłacanej 
i rodowanej, pierścionki, pierścionki pozłacane, pierścionki 
złote, srebrne pierścionki, pierścionki powlekane srebrem, 
pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, pierścionki 
[biżuteria] z metali szlachetnych, pierścionki [biżuteria] wyko-
nane z metali nieszlachetnych, stojaki na pierścionki wykona-
ne z metali szlachetnych, dopasowane osłony na pierścionki 
chroniące przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem 
obrączki i kamieni pierścionka, bransolety, złote bransoletki, 
bransoletki pozłacane, bransoletki [biżuteria], srebrne bran-
soletki, bransolety do zegarków, bransoletki identyfikacyj-
ne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki powlekane 
srebrem, zawieszki do bransoletek, bransoletki z koralików, 
bransoletki z metali szlachetnych, bransoletki z drewnianych 
koralików, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki powleka-
ne metalami szlachetnymi, łańcuchy i łańcuszki, łańcuchy 
i łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuchy i łańcuszki powle-
kane metalami szlachetnymi, naszyjniki.

(210) 515586 (220) 2020 07 06
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEFEND-ER

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, substytuty posiłków, żywność i napoje diete-
tyczne, przeznaczone do użytku medycznego, wyroby me-
dyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
w tym odżywki dla kulturystów i/lub sportowców, substan-
cje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki 
wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie, 32 wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, 
wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(210) 515587 (220) 2020 07 06
(731) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) prozma+
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przezna-
czenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla 
niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne o przeznacze-
niu leczniczym, substytuty posiłków, żywność i napoje diete-
tyczne, przeznaczone do użytku medycznego, wyroby me-
dyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, 
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pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli, 29 mięso, ryby, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
w tym odżywki dla kulturystów i/lub sportowców, substan-
cje dietetyczne, żywność dietetyczna, koncentraty i odżywki 
wysokobiałkowe, węglowodanowe i wysokoenergetyczne 
wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwa-
sami nie do celów medycznych zawarte w tej klasie, 32 wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji i przyrządzania napojów, napoje dietetyczne, 
wysokoenergetyczne, węglowodanowe, witaminowe.

(210) 515593 (220) 2020 07 06
(731) FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

I SOMATYCZNEGO VIS SALUTIS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vis Salutis FUNDACJA

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 organizowanie oraz prowadzenie akcji i pro-
gramów mających na celu ochronę zdrowia oraz poprawę 
stanu zdrowotnego społeczeństwa, telefoniczne udzielanie 
informacji, 36 organizowanie zbiórek funduszy na cele dobro-
czynne, finansowanie i dofinansowywanie akcji i programów 
charytatywnych, charytatywne usługi społeczne obejmujące 
udzielanie materialnej i niematerialnej pomocy osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej, połączone z dofinan-
sowywaniem, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie nauki 
i rozrywki, usługi edukacyjne za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej oraz innych środków komunikacji, porady 
w zakresie edukacji lub kształcenia, organizowanie oraz pro-
wadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie 
poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy 
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, usługi w zakresie 
organizowania oraz prowadzenia szkół o różnych poziomach 
nauczania: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów, szkół technicznych, policealnych i wyższych, organi-
zowanie i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów, zjazdów, kursów, warsztatów i szkoleń zawodo-
wych, organizowanie i obsługa konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, organizowanie i obsługa wystaw związanych 
z kulturą lub edukacją, usługi wydawnicze, usługi w zakre-
sie elektronicznej publikacji książek i periodyków, 44 porady 
w zakresie psychologii, usługi terapeutyczne, usługi doradcze 
w dziedzinie zdrowia, usługi telemedyczne, usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej, medycznej i pielęgniarskiej, usługi klinik 
medycznych i szpitali, prowadzenie ośrodków zdrowia i pla-
cówek opieki pielęgniarskiej, porady w zakresie farmakologii, 
detoksykacja po przedawkowaniu środków odurzających, 
usługi medycyny alternatywnej, usługi w zakresie prowadze-
nia: domów opieki, ośrodków dziennego pobytu, hospicjów, 
domów dla rekonwalescentów, domów starców i sanatoriów, 
usługi w zakresie rehabilitacji, fizjoterapii, fizykoterapii i odno-
wy biologicznej.

(210) 515606 (220) 2020 07 06
(731) TYCZYNO MACIEJ, Grodków
(540) (znak słowny)
(540) YOSHI
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pi-
saku, lakiery nawierzchniowe do paznokci.

(210) 515615 (220) 2020 07 06
(731) AKK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci.

(210) 515634 (220) 2020 07 06
(731) DI FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Di Li
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie do przechowywania cyfrowego, oprogramowa-
nie komputerowe do organizowania i przeglądania filmów, 
oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów 
cyfrowych, kasety LTO, urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia, transmisji, zapisywania, odtwarzania, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu, danych, zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, nagrane media i media 
do pobrania, cyfrowe lub analogowe media do nagrywania 
i przechowywania danych, nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy 
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w forma-
cie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, duplikatory, rekordery plików 
do kamer cyfrowych, oprogramowanie do zarządzania za-
wartością serwisów internetowych, filmy kinematograficzne, 
seriale, aplikacje mobilne, 38 usługi zapewniania dostępu 
do portali oraz platform w Internecie, w szczególności do-
tyczących tematyki filmowej oraz adaptacji i modyfikacji 
materiałów multimedialnych, usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomuni-
kacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali in-
ternetowych, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia, usługi 
rozrywkowe, usługi działalności kulturalnej, usługi bibliote-
karskie świadczone online, usługi masteringu, usługi mon-
tażu filmów, usługi montażu taśm wideo, usługi adaptacji 
i montażu kinematograficznego, usługi odtwarzania monta-
żu filmów w wysokiej rozdzielczości (tj. usługi konformingu), 
usługi produkcji filmów i seriali, usługi udostępniania filmów 
on-line, usługi studiów filmowych, usługi nagrywania filmów 
na taśmach wideo, usługi studia nagrań, usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 
ze stron www poprzez Internet, usługi wydawnicze: publi-
kowanie książek i innych materiałów drukowanych, magazy-
nów, czasopism, gazet w formie papierowej i elektronicznej 
oraz udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi 
technicznej i organizacyjnej produkcji filmowej, usługi dys-
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trybucji filmów i seriali, 42 usługi cyfrowej rekonstrukcji pli-
ków multimedialnych, w tym filmów, usługi projektowania 
oprogramowania komputerowego, usługi konsultacyjne 
związane z oprogramowaniem komputerowym, usługi pro-
jektowania oprogramowania do przeglądania, katalogowa-
nia oraz montowania plików multimedialnych, usługi hostin-
gu oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, 
usługi archiwizacji plików cyfrowych, usługi przechowywa-
nia elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, usługi 
elektronicznego przechowywania danych w celu archiwiza-
cji baz danych, filmów, obrazów i innych danych elektronicz-
nych, usługi przygotowania kopii cyfrowych DCP do dys-
trybucji kinowej i obsługi kluczy KDM, usługi wykonywania 
kopii cyfrowych w celu cyfrowej dystrybucji plików multime-
dialnych, w tym filmów, usługi cyfrowej korekcji barw plików 
multimedialnych, w tym filmów, usługi adaptacji i korekcji 
plików multimedialnych, w tym filmów na etapie postpro-
dukcji, usługi projektowania oprogramowania do konwerto-
wania danych i treści multimedialnych, usługi obsługi plików 
multimedialnych, usługi kopiowania plików cyfrowych, usłu-
gi opracowywania (projektowania), instalacji, konserwacji, 
aktualizacji i wynajmu oprogramowania i systemów kom-
puterowych, w szczególności w celu adaptacji i modyfikacji 
filmów, usługi projektowania portali internetowych, usługi 
programowania oprogramowania do portali internetowych 
oraz stron internetowych, hosting portali internetowych.

(210) 515636 (220) 2020 07 06
(731) DI FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) Di Factory
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogra-
mowanie do przechowywania cyfrowego, oprogramowa-
nie komputerowe do organizowania i przeglądania filmów, 
oprogramowanie komputerowe do wyświetlania mediów 
cyfrowych, kasety LTO, urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia, transmisji, zapisywania, odtwarzania, reprodukcji lub 
przetwarzania dźwięku, obrazu, danych, zapisu filmowego 
w formie analogowej i cyfrowej, nagrane media i media 
do pobrania, cyfrowe lub analogowe media do nagrywa-
nia i przechowywania danych, nagrania dźwięku, obrazu 
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, 
taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji 
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, duplikatory, re-
kordery plików do kamer cyfrowych, oprogramowanie 
do zarządzania zawartością serwisów internetowych, filmy 
kinematograficzne, seriale, aplikacje mobilne, 38 usługi za-
pewniania dostępu do portali oraz platform w Internecie, 
w szczególności dotyczących tematyki filmowej oraz ada-
ptacji i modyfikacji materiałów multimedialnych, usługi za-
pewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, 
usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali internetowych, 41 usługi nauczania, usłu-
gi kształcenia, usługi rozrywkowe, usługi działalności kul-
turalnej, usługi bibliotekarskie świadczone online, usługi 
masteringu, usługi montażu filmów, usługi montażu taśm 
wideo, usługi adaptacji i montażu kinematograficznego, 
usługi odtwarzania montażu filmów w wysokiej rozdziel-
czości (tj. usługi konformingu), usługi produkcji filmów i se-
riali, usługi udostępniania filmów on-line, usługi studiów 
filmowych, usługi nagrywania filmów na taśmach wideo, 
usługi studia nagrań, usługi dostarczania muzyki, video, 

dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www 
poprzez Internet, usługi wydawnicze: publikowanie książek 
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, 
gazet w formie papierowej i elektronicznej oraz udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji filmowej, usługi dystrybucji fil-
mów i seriali, 42 usługi cyfrowej rekonstrukcji plików multi-
medialnych, w tym filmów, usługi projektowania oprogra-
mowania komputerowego, usługi konsultacyjne związane 
z oprogramowaniem komputerowym, usługi projekto-
wania oprogramowania do przeglądania, katalogowania 
oraz montowania plików multimedialnych, usługi hostingu 
oprogramowania do użytku w zarządzaniu bibliotekami, 
usługi archiwizacji plików cyfrowych, usługi przechowy-
wania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, 
usługi elektronicznego przechowywania danych w celu 
archiwizacji baz danych, filmów, obrazów i innych danych 
elektronicznych, usługi przygotowania kopii cyfrowych 
DCP do dystrybucji kinowej i obsługi kluczy KDM, usługi 
wykonywania kopii cyfrowych w celu cyfrowej dystrybucji 
plików multimedialnych, w tym filmów, usługi cyfrowej ko-
rekcji barw plików multimedialnych, w tym filmów, usługi 
adaptacji i korekcji plików multimedialnych, w tym filmów 
na etapie postprodukcji, usługi projektowania oprogramo-
wania do konwertowania danych i treści multimedialnych, 
usługi obsługi plików multimedialnych, usługi kopiowania 
plików cyfrowych, usługi opracowywania (projektowania), 
instalacji, konserwacji, aktualizacji i wynajmu oprogramo-
wania i systemów komputerowych, w szczególności w celu 
adaptacji i modyfikacji filmów, usługi projektowania portali 
internetowych, usługi programowania oprogramowania 
do portali internetowych oraz stron internetowych, hosting 
portali internetowych.

(210) 515650 (220) 2020 07 07
(731) GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GAMRAT NORD

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.03.06
(510), (511) 6 metalowe elementy systemów rynnowych: 
rynny dachowe, rury spustowe, denka, złączki rynien, leje, 
narożniki, haki, obejmy rur, klapy, rewizje, wpusty, kolanka, 
kształtki rurowe rozgałęźne i redukcyjne, złączki rur.

(210) 515652 (220) 2020 07 07
(731) SKWIERCZ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO-HANDLOWE SKWIERCZ-INSTAL, 
Połchowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEITZ

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, 
płynne lub gazowe, kotły grzewcze, kotły na pellet, pompy 
ciepła, urządzenia do systemów grzewczych.
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(210) 515669 (220) 2020 07 07
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA KWIAT BZU

(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.07.12, 05.03.11, 07.01.09, 05.05.23, 
27.07.01, 06.07.25, 25.01.15, 05.05.07

(510), (511) 32 piwo i napoje bezalkoholowe, 33 napoje al-
koholowe (z wyjątkiem piwa).

(210) 515678 (220) 2020 07 07
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podlaski Ulubiony od 1977

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rol-
no-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów 
garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań 
gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.

(210) 515679 (220) 2020 07 07
(731) DOM ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM ORTOPEDII

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 10 sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny zawarty 
w klasie, 44 usługi medyczne.

(210) 515681 (220) 2020 07 07
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet z pieprzem

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.18, 26.01.17, 26.04.09, 05.07.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rol-
no - spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów 
garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań 
gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.

(210) 515697 (220) 2020 07 07
(731) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet z papryką

(531) 05.09.15, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mię-
sa, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstrakty mięsne, konserwowane, 
mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, ryb, 
drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, wędliny, konserwy 
mięsne, jaja, 31 żywe zwierzęta, karma dla zwierząt, 35 zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rol-
no - spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów 
garmażeryjnych na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań 
gotowych z mięsa, wędlin, konserw mięsnych, jaj.

(210) 515710 (220) 2020 07 08
(731) UNIVER-SAL M.VIOLA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIVER-SAL PNEUMATIC AUTOMATION

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 7 cylindry do urządzeń pneumatycznych i hy-
draulicznych, cylindry do maszyn filtry, mikrocylindry, urzą-
dzenia suwakowe, magnetyczne wsporniki montażowe, 
mikrozawory, rozdzielacze gwintowane, rozdzielacze zminia-
turyzowane, rozdzielacze na podstawki, rozdzielacze gwin-
towane cewkowe, siłowniki, siłowniki obrotowe, smarownice 
[części maszyn], zawory z zamkiem powietrzne i próżniowe, 
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zminiaturyzowane wyłączniki krańcowe, zawory, zawory 
ręczne, pedały pneumatyczne i elektryczne, nanozawory, 
metalowe złączki do rur [części silników], metalowe złączki 
do przewodów [części silników], łącza wielowtykowe będą-
ce częściami maszyn, 9 elektropiloty mocy, cewki, 42 projek-
towanie układów i urządzeń hydraulicznych i pneumatycz-
nych, projektowanie urządzeń mechaniki precyzyjnej.

(210) 515726 (220) 2020 07 08
(731) POGWIZD PIOTR SILIO, Nowy sącz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Silio MENTHOL STRIPS POCZUJ MIĘTĘ! PASEK 

AROMATYZUJĄCY ZAWIERA NATURALNY OLEJEK 
MIĘTOWY UŻYWAJ WIELOKROTNIE DZIAŁA DO 5 
DNI! 45min

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.03.01, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 
27.01.01, 24.15.01, 19.03.25, 05.03.16

(510), (511) 3 mydła zapachowe, płyny do rąk i ciała, kre-
my do skóry, olejki pod prysznic, sole do kąpieli, żele pod 
prysznic i do kąpieli, piana do kąpieli, spraye do bielizny, an-
tybakteryjne mydło w postaci pianki do rąk, perfumowane 
spraye do ciała, mieszaniny zapachowe potpourri, granulki 
zapachowe w postaci potpourri, saszetki zapachowe, za-
pachy, drewno zapachowe, saszetki zapachowe, preparaty 
zapachowe, olejki zapachowe, pałeczki zapachowe, za-
pachowe woski, zapachowe szyszki sosnowe, mieszaniny 
zapachowe potpourri, zapachowe kamienie ceramiczne, 
pokojowe spraye zapachowe, substancje aromatyczne 
do zapachów, odświeżacze zapachów dla zwierząt, środki 
zapachowe do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bie-
lizny, preparaty zapachowe do pomieszczeń, zapachowe 
kremy do ciała, środki odświeżające powietrze [zapachowe], 
kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], sole zapachowe 
do kąpieli, środki zapachowe do samochodów, woda zapa-
chowa do bielizny, środki perfumeryjne i zapachowe, rozpy-
lacze zapachowe do pomieszczeń, dezodoranty zapacho-
we do pomieszczeń, zapachowe olejki eteryczne do użytku 
osobistego, olejki do aromaterapii, perfumy i produkty per-
fumeryjne, mieszaniny zapachowe, wody toaletowe, wody 
zapachowe, zestawy kosmetyków, poduszki nasączone 
substancjami zapachowymi, listki zapachowe, paski aroma-
tyzujące, pojemniki z substancjami zapachowymi, poduszki 
wypełnione substancjami zapachowymi, dyfuzory z patycz-
kami zapachowymi, perfumy o zapachu drewna cedrowe-
go, olejki do perfum i zapachów, substancje zapachowe 
do użytku osobistego, rozpylacze zapachowe do bielizny 
[aerozole], spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środ-
ki zapachowe do celów domowych, mieszanki zapachowe 

na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe na bazie ge-
raniolu, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy po-
wietrza, olejki eteryczne jako zapachy do prania, potpourri 
(mieszanki zapachowe ziół i kwiatów), olejki zapachowe wy-
dzielające aromaty przy podgrzewaniu, saszetki zapachowe 
do poduszeczek na oczy, środki do usuwania brzydkiego 
zapachu zwierząt domowych, wkłady do nieelektrycznych 
dozowników zapachów do pomieszczeń, wkłady do elek-
trycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, zapa-
chowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, olejki eteryczne 
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 35 usługi 
sprzedaży, reklamy i promocji: środków aromatyzujących, 
zapachów, zawieszek i wkładek zapachowych do aromaty-
zowania pomieszczeń, szaf, innych przedmiotów oraz tyto-
niu, publikowanie tekstów reklamowych, pomoc w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, zarządzanie działal-
nością gospodarczą, promocja sprzedaży, usługi sprzedaży 
w tym sprzedaży on-line związane z perfumami, produkta-
mi perfumeryjnymi, produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
promocyjne usługi handlowe, przygotowywanie handlo-
wych tekstów reklamowych, promocja, reklama i marke-
ting stron internetowych on-line, usługi reklamowe mające 
na celu promowanie handlu elektronicznego, wydawanie 
ulotek reklamowych, reklama za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi w zakre-
sie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

(210) 515738 (220) 2020 07 08
(731) KATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ONNO KIDS
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież dzie-
cięca, odzież dla niemowląt, bielizna, bluzki, bluzy, buty, 
konfekcja odzieżowa, koszule, okrycia wierzchnie, spodnie, 
spodenki, spódnice, sukienki, swetry, szale, szlafroki, T-shirty, 
odzież wodoodporna, kostiumy kąpielowe i ubiory plażowe, 
gimnastyczne, paski odzieżowe, sportowe, wyroby poń-
czosznicze, kurtki, spodnie, koszulki, kamizelki, dresy, spor-
towe wyroby pończosznicze, odzież kąpielowa, marynarki, 
dziewiarstwo, bielizna przeciwpotowa, odzież sportowa, 
wyroby pończosznicze, legginsy, płaszcze, nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, skarpety, getry, gorsety, peleryny, garson-
ki, topy, body, apaszki, szaliki, opaski, chusty, pareo, tuniki pla-
żowe, tuniki, nauszniki, śliniaki, body.

(210) 515745 (220) 2020 07 08
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 29.01.15, 02.03.09, 28.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 515752 (220) 2020 07 08
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.01.02, 29.01.15, 28.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 515753 (220) 2020 07 08
(731) PPH KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Gdynia

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMIX

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla prze-
mysłu, 3 środki do czyszczenia, produkty perfumeryjne, 
preparaty toaletowe, 5 środki odkażające, 11 urządzenia 
i instalacje do celów sanitarnych, 37 usługi instalacyjne i na-
prawcze: czyszczenia chemiczne instalacji grzewczych, ko-
tów, wymienników ciepła, chłodnic wyparnych, zbiorników, 
zasobników.

(210) 515754 (220) 2020 07 08
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.22, 26.04.01, 28.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 515755 (220) 2020 07 08
(731) ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.18, 26.11.08, 29.01.13, 28.03
(510), (511) 18 skóra, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
35 reklama.

(210) 515782 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aqualime

(531) 01.15.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wap-
niowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia, 
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w prosz-
ku, 19 wapień, wapień w postaci granulowanej, wapień 
w postaci proszku, wapno, wapno palone, wapno palone 
mielone, skała kruszona, kamień wapienny.

(210) 515783 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Purelime
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(531) 07.03.12, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wap-
niowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia, 
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w prosz-
ku, substancje do oczyszczania gazów, preparaty do oczysz-
czania gazu, sorbenty mineralne, środki chemiczne w posta-
ci sorbentów, 19 wapień, wapień w postaci granulowanej, 
wapień w postaci proszku, wapno, wapno palone, wapno 
palone mielone, skała kruszona, kamień wapienny.

(210) 515786 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sanitlime

(531) 26.01.05, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia przemysłowe, wodorotlenek wap-
niowy, wapń, tlenki wapnia, zawiesiny węglanu wapnia, 
związki zawierające węglan wapnia, węglan wapnia w prosz-
ku, substancje do oczyszczania gazów, preparaty do oczysz-
czania gazu, sorbenty mineralne, środki chemiczne w posta-
ci sorbentów, 19 wapień, wapień w postaci granulowanej, 
wapień w postaci proszku, wapno, wapno palone, wapno 
palone mielone, skała kruszona, kamień wapienny.

(210) 515788 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agrobielik

(531) 05.03.13, 02.09.15, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia 
do użytku w przemyśle agrochemicznym, chemikalia do sto-
sowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, che-
mikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, 
nawozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, wapno bie-
lące, wapno do użytku w rolnictwie, wapno rolnicze, sprosz-
kowany wapień do celów rolniczych, granulowany wapień 
do celów rolniczych, 19 materiały budowlane niemetalowe, 
materiały budowlane na bazie wapna, wapno nawozowe, 
wapno, wapno palone, wapno palone mielone, wapno palo-
ne granulowane, wapno gaszone, 31 wapno do pasz, ściółka 
wyprodukowana z uwodnionego krzemianu wapnia.

(210) 515790 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domcalc

(531) 07.01.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 związki zawierające węglan wapnia, węglan 
wapnia w proszku, 2 tynk wapienny, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, wapno, 
wapno palone, wapno palone mielone, wapno palone gra-
nulowane, wapno gaszone, wapno sucho gaszone do celów 
budowlanych, skała kruszona, kamień wapienny, wapień, 
wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku.

(210) 515791 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domplast

(531) 14.07.23, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 związki zawierające węglan wapnia, węglan 
wapnia w proszku, 2 tynk wapienny, 19 materiały budowlane 
niemetalowe, materiały budowlane na bazie wapna, wapno, 
wapno palone, wapno palone mielone, wapno palone gra-
nulowane, wapno gaszone, wapno sucho gaszone do celów 
budowlanych, skała kruszona, kamień wapienny, wapień, 
wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci proszku.

(210) 515793 (220) 2020 07 09
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielik

(531) 03.07.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 chemikalia używane w rolnictwie, chemikalia 
do użytku w przemyśle agrochemicznym, chemikalia do sto-
sowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, che-
mikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych u roślin, 
nawozy, nawozy mineralne, nawozy naturalne, wapno bie-
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lące, wapno do użytku w rolnictwie, wapno rolnicze, sprosz-
kowany wapień do celów rolniczych, granulowany wapień 
do celów rolniczych, 2 mleko wapienne, tynk wapienny, 
19 materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane 
na bazie wapna, wapno nawozowe, wapno, wapno palone, 
wapno palone mielone, wapno palone granulowane, wapno 
gaszone, wapno sucho gaszone do celów budowlanych.

(210) 515796 (220) 2020 07 09
(731) GONGOR DORIAN, Tychy
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 16 reprezentacje graficzne jako rysunki, obrazy.

(210) 515829 (220) 2020 07 10
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strongbet

(531) 07.11.01, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszy-
wo, skała kruszona, niemetalowe materiały do naprawy dróg, 
drogi (materiały wiążące do naprawy -), materiały do pokryć 
nawierzchni drogowych, drogi (materiały do budowy i po-
kryć -), mieszanki do formowania w gruncie do użytku w ro-
botach drogowych, mieszanki do formowania w gruncie 
do użytku w budownictwie.

(210) 515830 (220) 2020 07 10
(731) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stoneway

(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, kruszy-
wo, skała kruszona, materiały kruszywowe do stosowania 
w drogownictwie, kruszywo do mas bitumicznych, wypeł-
niacz do mas bitumicznych, mieszanki kruszyw na podbu-
dowy drogowe, drogi (materiały do budowy i pokryć -).

(210) 515931 (220) 2020 07 13
(731) Gothals Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Si...

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki, 
produkty perfumeryjne, środki odświeżające powietrze- za-
pachowe, mydła, olejki eteryczne, antyperspiranty, błyszczyki 
do ust, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, miesza-
niny zapachowe potpourri, olejki do celów kosmetycznych, 
pomadki do ust, płyny po goleniu, preparaty do demakijażu, 
preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, preparaty toaletowe, sztuczne paznokcie, 11 lam-
piony, lampy, lampki, 16 serwetki, kalendarze, organizery, 
spinacze, plakaty, dekoracje na stół, podkładki pod kubki, ta-
blice kreślarskie, 20 poduszki dekoracyjne, ramki na zdjęcia, 
podnóżki, półki, stoliki, szafki, wieszaki, domki dla zwierza-
ków, ozdoby do babeczek, wieszaki na klucze, lustra ścienne, 
tablice do zawieszania kluczy, zawieszki na drzwi, podkładki, 
stojaki, pudełka do pakowania z tworzyw sztucznych, kosze 
do przechowywania, pudła do przechowywania, skrzynie 
do przechowywania, szkatułki, dekoracje wiszące- ozdoby, 
lusterka ręczne- lusterka toaletowe, 21 doniczki, skarbonki, 
świeczniki, wazony, bidony, kubki, miski, naczynia, pojem-
niki na cukierki, pojemniki na mydło, rolki do ubrań, formy 
i foremki, łyżki do mieszania, 27 dywany, dywaniki, maty, 
28 ozdoby choinkowe, kule śnieżne, świąteczne skarpety 
na prezenty, dekoracje i ozdoby choinkowe, tipi.

(210) 515985 (220) 2020 07 13
(731) GRUPA KBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LINKHOUSE

(531) 26.04.09, 29.01.12, 27.05.05
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności 
konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacje i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania biznesowe, 
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania w za-
kresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
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cyjnych public relations. doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, in-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, kompu-
terowe bazy danych, marketing ukierunkowany, marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, obróbka tekstów, 
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszu-
kiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie 
targów handlowych, outsourcing (doradztwo biznesowe), 
pisanie scenariuszy do celów reklamowych, profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
reklam, rozwijanie koncepcji reklamowych, sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych i reklamowych, 
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
tworzenie tekstów reklamowych, udostępnienie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, usługi public relations, 
usługi relacji z mediami, usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania 
cen wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach 
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypoży-
czanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych osób trzecich, zapewnienia plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zapewnienia rankingów użytkowników w celach 
handlowych i reklamowych, zapewnienie recenzji użyt-
kowników w celach handlowych i reklamowych, 42 aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, opracowywanie oprogramowania w ramach pu-
blikacji oprogramowania, platforma jako usługa [PaaS], pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, przechowy-
wanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie 
indeksów informacji opartych na stronach internetowych 
dla osób trzecich (usługi informatyczne], tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie 
platform komputerowych, udostępnienie wyszukiwarek in-
ternetowych, usługi doradcze w dziedzinie technologii kom-
puterowej, usługi graficzne, usługi konsultacyjne w dziedzi-
nie technologii informacyjnej, usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, wynajmowanie serwerów WWW.

(210) 515987 (220) 2020 07 13
(731) MAJONEZY SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA W KĘTRZYNIE, Kętrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KĘTRZYŃSKI 1945 KLASYCZNY majonez

(531) 01.15.11, 27.05.01, 25.01.15, 29.01.14
(510), (511) 30 majonezy, sosy.

(210) 516003 (220) 2020 07 14
(731) NATURE KNOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Boruty
(540) (znak słowny)
(540) HERINA
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, 
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszają-
cym owady, brom do celów farmaceutycznych, butle z tle-
nem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, ce-
ment kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów me-
dycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne ma-
teriały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukier skrysta-
lizowany do celów medycznych, czopki, dentystyczne mate-
riały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoran-
ty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstra-
szający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tyto-
niowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów far-
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maceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, 
estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycz-
nych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów 
farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów far-
maceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do ce-
lów medycznych, gąbka do ran, gąbki antykoncepcyjne, 
gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, glicery-
na do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów me-
dycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z ni-
kotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta 
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycz-
nych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
herbicydy, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hy-
drastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne skła-
dające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty 
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec 
przeczyszczający], jednorazowe maty do przewijania nie-
mowląt, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jod 
do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycz-
nych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do od-
straszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, 
do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek prze-
ciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kau-
czuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirur-
giczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen 
do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do ce-
lów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, 
komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macie-
rzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, konopie indyj-
skie do celów medycznych, koper włoski do celów medycz-
nych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myro-
balan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do ce-
lów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów 
farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, 
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceu-
tycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do ce-
lów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do ce-
lów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do ce-
lów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycz-
nych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, 
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampo-
ny, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, 
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów sto-
matologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeu-
tyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na mu-
chy, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów 
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, 
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majt-
ki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów far-
maceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku far-
maceutycznego, materiały do plombowania zębów, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do ce-
lów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, 
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 

mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, mięta do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemow-
ląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, nar-
kotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpa-
sożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycz-
nych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki che-
miczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświe-
żacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, 
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej 
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych, pep-
syny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farma-
ceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy 
dla osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycz-
nych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceu-
tycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywa-
nia oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, 
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy denty-
styczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia 
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwa-
nia śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania 
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filok-
sery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagno-
styczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzy-
bów powodujących próchnienie drewna, preparaty do nisz-
czenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, 
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty 
do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, pre-
paraty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów wete-
rynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów me-
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dycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], prepa-
raty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmro-
żenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantary-
dowy, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski 
na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], 
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, 
pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologicz-
ne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpusz-
czalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona 
do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mine-
ralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe 
do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineral-
nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt 
zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikro-
organizmów, substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfona-
midy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające en-
zymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propo-
lis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplemen-
ty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty 
przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia opa-
rzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia 
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne 
w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecz-
nicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki na-
senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasoży-
tom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki prze-
ciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki prze-
ciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwroba-
cze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów me-
dycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 

środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, 
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki 
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, 
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, 
winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stani-
ka dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa 
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczni-
czych, woda termalna, woda utleniona do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełniacze prze-
strzeni kostnej składające się z żywych tkanek, wypełnienia 
skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 
żelatyna do celów medycznych, żele do masażu do celów 
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla nie-
mowląt, żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 21 buteleczki, butelki, butelki chłod-
nicze, butelki na napoje dla podróżnych, czajniczki do herba-
ty, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki mydła, dozow-
niki papieru toaletowego, dyfuzory do olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, fili-
żanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, for-
my i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory 
kuchenne], garnki, garnki do gotowania kuskusu, nieelek-
tryczne, garnki kuchenne, gąbki do makijażu, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki, ścierne do szorowania skóry, gąbki to-
aletowe, gąsiory, gąsiory szklane, grzebienie, grzebienie dla 
zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozsta-
wionych zębach, karafki [na alkohol], kosmetyczki na przybo-
ry toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na, śmieci, łyżki do mieszania 
[przybory kuchenne], maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe 
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, 
miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], 
miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, mio-
tły, miseczki, miski dla zwierząt domowych, automatyczne, 
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, 
ręczne, moździerze do użytku kuchennego, mydelniczki, na-
czynia ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], 
naczynia na napoje, naczynia szklane do napojów, nici den-
tystyczne, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użyt-
ku domowego, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelek-
tryczne), ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, patelnie, 
patelnie do jaj, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pie-
przniczki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, podgrzewacze, świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
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nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki 
na torebki herbaty, podstawki pod żelazka do prasowania, 
pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], pojemniki do użyt-
ku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, po-
jemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki na olej, ocet, 
sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, po-
krywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski 
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prawidła 
do butów, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykry-
cia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakija-
żu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania 
przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania 
butów, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka 
obiadowe, pudełka szklane, rękawice do użytku domowego, 
rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze, środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, serwisy 
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do her-
baty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, sło-
iki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwa-
cze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki 
na pędzle do golenia, stroiki na, świece, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 
pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do mycia na-
czyń, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sa-
łaty, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku do-
mowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domo-
wego, talerze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, ta-
lerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do ce-
lów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
termosy, termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, ter-
mosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, ubijaczki 
nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, 
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napo-
jów, włosie do produkcji szczotek, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, 
aeratory do wina, akwaria pokojowe, balie, balony szklane 
[pojemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodni-
cze, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku 
domowego, chochle do podawania, chochle do serwowa-
nia wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek-
tryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuch-
ni, deski do prania [tary], deski do prasowania, doniczki 
na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papie-
rowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, 
druciaki metalowe, dyfuzory do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dysze do węży zra-
szających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzie-
ła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, dziobki 
do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, ele-
menty napinające do odzieży, elementy podtrzymujące 
ruszt, etui na grzebienie, etykietki do dekanterów, figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, filtry 
do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], foremki 
do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i fo-
remki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory ku-

chenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki do goto-
wania kuskusu, nieelektryczne, garnki kuchenne, gasidła do, 
świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku 
domowego, gąbki, ścierne do szorowania skóry, gąbki toale-
towe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast nieelek-
tryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebienie elek-
tryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, gumo-
we zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, haczyki do zapi-
nania guzików, ircha do czyszczenia, jednorazowe pojemniki 
z folii aluminiowej do użytku domowego, karafki [na alkohol], 
kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań na sznurze, 
klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, klosze 
do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, kom-
plety do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek elek-
trycznych, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przybory 
toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze do użyt-
ku domowego, kosze na chleb do użytku domowego, kosze 
na papier, kosze na, śmieci, kotły, koziołki pod noże na stół, 
kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, kryształ 
[wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z tworzyw 
sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla zwierząt 
domowych, lejki, lód (Foremki do -), łapki do garnków, łapki 
na insekty, łopatki do ciast, łopatki do użytku domowego, 
łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, łyżki do lo-
dów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki do pole-
wania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, maselniczki, 
materiały do polerowania [ściereczki], materiały do wyrobu 
szczotek i pędzli, maty do pieczenia, maty na stół, nie z pa-
pieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice 
[naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nieelektryczne, 
do celów domowych [blendery], miotełki do kurzu, miotełki 
do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, miski dla zwie-
rząt domowych, automatyczne, młynki do pieprzu, ręczne, 
młynki do użytku domowego, ręczne, mopy, mozaiki ze szkła 
nie do celów budowlanych, moździerze do użytku kuchen-
nego, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mie-
szania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szkla-
ne do napojów, nadmuchiwane wanny dla niemowląt, na-
rzędzia do czyszczenia, ręczne, nici dentystyczne, nici 
z włókna szklanego nie do celów włókienniczych, nieelek-
tryczne maszynki do robienia makaronu, do użytku domo-
wego, nieelektryczne młynki kuchenne, nieelektryczne 
przybory do pastowania butów, nieprzetworzone lub pół-
przetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w bu-
downictwie), nocniki, obrączki dla drobiu, obrączki dla pta-
ków, obrotowe suszarki do bielizny, oddzielacze do jajek, 
nieelektryczne, do użytku domowego, oddzielacze do żół-
tek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, odkurzacze 
nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, okładki, 
uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z papieru, 
otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), owady 
[elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -], ozdobne 
kule szklane, ozdoby z porcelany, packi na muchy, pakuły 
czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nieelek-
tryczne, patelnie, patelnie do jaj, patery, pędzle do golenia, 
pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, pikni-
kowe (koszyki -) z naczyniami, pipety [do degustacji win], pi-
pety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochła-
niacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze do bu-
telek dla niemowląt, nieelektryczne, podgrzewacze, świecz-
kowe, elektryczne i nieelektryczne, podkładki na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod 
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materia-
łów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [ukła-
danie kwiatów], podstawki na torebki herbaty, podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szyby -) [półfa-
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brykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki 
termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, pokryw-
ki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały 
do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamie-
ni, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosn-
ku [sprzęt kuchenny], prasy do krawatów, prasy do spodni, 
prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawi-
dła do butów, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektrycz-
ne, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze 
popiołu do użytku domowego, przesiewacze, sita [przybory 
gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory ku-
chenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toale-
towe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy 
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrzą-
dy do, ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka na her-
batę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szkla-
ne, puderniczki [puste], pułapki na myszy, puszki do pudru, 
ręczne młynki do kawy, rękawice do mycia samochodów, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, rękawice do polerowania, 
rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawi-
ce ogrodnicze, rogi do picia, rondle, rondle ceramiczne, roz-
pylacze do perfum, rozpylacze, środków odstraszających ko-
mary podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, roz-
topiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla 
budownictwa, ruszty [kuchenne], salaterki, separatory pian-
kowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, serwetni-
ki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy 
do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne niż 
do mikrofalówek, silikonowe pokrywki do żywności wielo-
krotnego użytku, sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka 
do zaparzania herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra 
do polerowania, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, 
spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, stojaki 
do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki na pędzle 
do golenia, stroiki na, świece, suszarki do bielizny, syfony 
na wodę gazowaną, szczecina, świńska do produkcji szczo-
tek, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 
pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek kloze-
towych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do rozsmarowy-
wania smoły, szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki 
do szorowania, szczotki do wosku do nart, szczotki elektrycz-
ne, z wyjątkiem części maszyn, szczypce do cukru, szczypce 
do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szkla-
ne włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, 
szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, 
szkło mleczne, szkło płaskie walcowane [materiał surowy], 
szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewod-
nikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki ko-
smetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka pod-
kładowe, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, ścierki do mycia naczyń, ścierki do mycia podłóg, 
świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku domowego, 
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, tale-
rze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, talerze jedno-
razowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-

nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, ter-
mosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, termosy do na-
pojów, terraria domowe [uprawa roślin], terraria wewnętrzne 
[wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, 
torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki 
do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelek-
tryczne, trzonki mioteł, tubki do obierania czosnku, tylki i rę-
kawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelek-
tryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urządze-
nia dezodoryzujące do użytku osobistego, urządzenia 
do rozciągania rękawiczek, urządzenia do tażin, nieelektrycz-
ne, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nie-
elektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, 
urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do ce-
lów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanien-
ki dla niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata szkla-
na, inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpa-
dy do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiadra na pielu-
chy, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 
wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące do schła-
dzania żywności i napojów, włosie do produkcji szczotek, 
włosie końskie do produkcji szczotek, włókno szklane, inne 
niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wodne aparaty 
do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, wyciskarki do pasty do zę-
bów, wykałaczki, wylewki do wina, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby 
szklane malowane, wyżymaczki do mopów, zakraplacze bez 
zawartości, do celów kosmetycznych, zakraplacze do celów 
domowych, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa sto-
łowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy 
do przypraw, zgrzebła, zmywaki, ścierne do celów kuchen-
nych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
żłoby dla zwierząt, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielo-
wa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna 
stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe 
niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, ce-
raty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, 
drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], ela-
styczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], je-
dwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwie-
rząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [za-
słony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał 
lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materia-
ły do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balo-
ny lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tek-
stylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moski-
tiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna 
do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materia-
łów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin 
do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, ręka-
wice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety 
na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tka-
nina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osu-
szania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kap-
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turem dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty 
na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, 
tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina ko-
nopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry 
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tka-
niny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tka-
niny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny 
wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny 
ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki 
do śpiwora, włosianka [materiał na worki], worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], 
wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału 
do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 30 anyż, anyż gwiaździ-
sty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżo-
wy, bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chow-
-chow [przyprawa], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 
chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herba-
ta mrożona, herbata z wodorostów kelp, herbatniki, herbat-
niki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], ja-
dalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, 
jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki 
z parówką [hot dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cu-
kierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze 
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, ke-
czup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, 
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, 
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, 
lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rur-
ki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaroniki kokosowe, 
makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gor-
czycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęcz-
mienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszen-
na, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta, 
mieszanki na naleśniki słone, mięsne sosy, mięso zapiekane 
w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki od-
świeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy 
czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, naleśniki 
słone, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekola-
dowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawo-
we z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, 
napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie her-
baty, nugat, ocet, ocet piwny, onigiri [kulki ryżowe], opłatki, 
orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) 
[słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier 
jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przy-

prawy], pasta imbirowa [przyprawa], pasta migdałowa, pasta 
z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki [wyroby 
cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], 
piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztar-
dowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, 
piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, 
placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane, podpłomy-
ki na bazie ziemniaków, pomadki [cukierki], pralinki, prepara-
ty do zmiękczania mięsa do użytku domowego, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie 
owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek do pie-
czenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, 
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przypra-
wy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, mary-
naty), puddingi, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), 
rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż pre-
parowany zawijany w wodorosty, sago, sajgonki, siemię lnia-
ne do celów kulinarnych [przyprawa], skrobia do celów spo-
żywczych, skrystalizowany cukier kamienny, słodycze owo-
cowe, słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan 
sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabł-
kowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], 
sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy 
pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywno-
ści, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, sy-
rop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran 
[przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule 
[sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamaryndo-
wiec [przyprawa], tapioka, tortille, udon [makaron japoński], 
wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut 
wanilii], woda morska do gotowania, woda z kwiatu poma-
rańczy do celów kulinarnych, wodorowinian potasowy 
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukierni-
cze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, 
ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów 
spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], anyż, anyż 
gwiaździsty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty 
do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty 
spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane klu-
ski gotowane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż 
z warzywami i wołowiną], bita śmietana (preparaty usztyw-
niające do -), budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułeczki z cze-
koladą, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, 
chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chleb bezglutenowy, chow-chow [przyprawa], chrupiące 
ciastka z kremem (profiterole), chutney [ostry, gęsty sos], 
ciastka, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie wypieki, 
ciasto na wypieki, ciasto w proszku, crème brûlées [przypalo-
ny krem], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukier, cu-
kier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria 
[substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekola-
da pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cu-
kiernicze do ciast, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje 
do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, glazury do szynki, 
glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł spożyw-
czy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki 



Nr  ZT40/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

[przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, 
guma do żucia odświeżająca oddech, harissa [przyprawa], 
herbata, herbata mrożona, herbata z wodorostów kelp, her-
batniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki słodowe, imbir 
[przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, 
jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożo-
ny [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot 
dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], kasza bul-
gur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, 
kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, kra-
kersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, kukurydza palo-
na, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laksa, lizaki lodowe, 
lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną 
czerwoną fasolą, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lu-
strzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, ma-
karon rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makaroniki ko-
kosowe, makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka, 
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, 
mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, 
mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszan-
ki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, mięsne sosy, mięso 
zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, mię-
tówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, 
musy czekoladowe, musy deserowe, musztarda, naleśniki, 
naleśniki słone, napary, inne niż do celów leczniczych, napo-
je czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, na-
poje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje 
na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napo-
je na bazie herbaty, nugat, ocet, ocet piwny, onigiri [kulki ry-
żowe], opłatki, orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owoco-
we (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cu-
kiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar-
nych, papryka [przyprawy], pasta imbirowa [przyprawa], pa-
sta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekola-
dy, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście (pâté en 
croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pi-
kantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzie-
niem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pie-
rożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki 
kukurydziane, podpłomyki na bazie ziemniaków, pomadki 
[cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użyt-
ku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, pro-
dukty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kieł-
bas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania 
lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, prze-
tworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku 
jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], puddingi qu-
iche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), rośliny 
strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż preparo-
wany zawijany w wodorosty, sago, sajgonki, siemię lniane 
do celów kulinarnych [przyprawa], skrobia do celów spożyw-
czych, skrystalizowany cukier kamienny, słodycze owocowe, 
słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoń-
ski makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy 
[przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy 
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomi-
dorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowania żywności, sól 
kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop 
z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przypra-
wa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka 
z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamaryndowiec [przy-
prawa], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron 

japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, 
substytut wanilii], woda morska do gotowania, woda z kwia-
tu pomarańczy do celów kulinarnych, wodorowinian pota-
sowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cu-
kiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukier-
nicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęsz-
czacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła 
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 
32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków ete-
rycznych, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo sło-
dowe, pomidory (sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalko-
holowe z -), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do le-
moniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfer-
mentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowa-
na (preparaty do produkcji -), woda sodowa, woda stołowa, 
aperitify bezalkoholowe, barley, wine [piwo], bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wy-
ciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 
na bazie piwa, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastyl-
ki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory 
(sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do na-
pojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [na-
poje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do pro-
dukcji -), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokopro-
centowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe 
(esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane 
napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na ba-
zie piwa, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny 
cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], trawienie (alkohole i li-
kiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, alkohol ryżowy, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty 
-), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, 
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anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, 
destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoho-
lowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [napój alkoholowy], 
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier 
-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogrono-
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające 
-), whisky, wino, wódka, 35 kampanie marketingowe, infor-
macja marketingowa, marketing dotyczący promocji, marke-
ting bezpośredni, marketing afiliacyjny, informacja lub bada-
nia w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, mar-
keting cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, mar-
keting telefoniczny, marketing referencyjny, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing ukierun-
kowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, opracowywanie ankiet 
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakre-
sie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, porady w zakresie marketingu, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, reklama i marketing, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, udostępnianie raportów 
marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marke-
tingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii 
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe w dziedzi-
nie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośrednie-
go, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzeda-
ży], usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi re-
klamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i pro-

mocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi 
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz da-
nych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, zarządzanie per-
sonelem zajmującym się marketingiem, administrowanie 
dotyczące marketingu, agencje informacji handlowej [udo-
stępnianie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], 
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marke-
tingu, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, ar-
tykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 
badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące za-
rządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradz-
two reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakre-
sie demografii do celów marketingowych, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu.
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(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 
aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, 
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszają-
cym owady, brom do celów farmaceutycznych, butle z tle-
nem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, ce-
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ment kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów me-
dycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne ma-
teriały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukier skrysta-
lizowany do celów medycznych, czopki, dentystyczne mate-
riały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoran-
ty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstra-
szający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tyto-
niowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów far-
maceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, 
estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycz-
nych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów 
farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów far-
maceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do ce-
lów medycznych, gąbka do ran, gąbki antykoncepcyjne, 
gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, glicery-
na do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów me-
dycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z ni-
kotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta 
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycz-
nych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
herbicydy, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hy-
drastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne skła-
dające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty 
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec 
przeczyszczający], jednorazowe maty do przewijania nie-
mowląt, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jod 
do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycz-
nych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do od-
straszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 
na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, 
do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek prze-
ciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kau-
czuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirur-
giczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen 
do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do ce-
lów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, 
komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macie-
rzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, konopie indyj-
skie do celów medycznych, koper włoski do celów medycz-
nych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myro-
balan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do ce-
lów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów 
farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, 
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceu-
tycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do ce-
lów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do ce-
lów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do ce-
lów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycz-

nych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, 
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampo-
ny, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, 
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów sto-
matologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeu-
tyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na mu-
chy, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów 
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, 
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majt-
ki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów far-
maceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku far-
maceutycznego, materiały do plombowania zębów, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do ce-
lów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, 
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 
mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, mięta do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemow-
ląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, nar-
kotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpa-
sożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycz-
nych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki che-
miczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświe-
żacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, 
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej 
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych, pep-
syny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farma-
ceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy 
dla osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycz-
nych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceu-
tycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywa-
nia oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, 
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy denty-
styczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
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do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia 
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwa-
nia śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania 
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filok-
sery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagno-
styczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzy-
bów powodujących próchnienie drewna, preparaty do nisz-
czenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, 
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty 
do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, pre-
paraty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów wete-
rynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów me-
dycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], prepa-
raty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmro-
żenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantary-
dowe, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski 
na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], 
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, 
pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologicz-
ne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpusz-
czalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona 
do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mine-
ralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe 
do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineral-
nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt 
zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikro-
organizmów, substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfona-
midy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające en-
zymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propo-
lis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplemen-
ty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 

w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty 
przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia opa-
rzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia 
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne 
w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecz-
nicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki na-
senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasoży-
tom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki prze-
ciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki prze-
ciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwroba-
cze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów me-
dycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, 
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki 
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, 
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, 
winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stani-
ka dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa 
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczni-
czych, woda termalna, woda utleniona do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełniacze prze-
strzeni kostnej składające się z żywych tkanek, wypełnienia 
skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 
żelatyna do celów medycznych, żele do masażu do celów 
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla nie-
mowląt, żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 21 buteleczki, butelki, butelki chłod-
nicze, butelki na napoje dla podróżnych, czajniczki do herba-
ty, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki mydła, dozow-
niki papieru toaletowego, dyfuzory do olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, fili-
żanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, for-
my i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory 
kuchenne], garnki, garnki do gotowania kuskusu, nieelek-
tryczne, garnki kuchenne, gąbki do makijażu, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki to-
aletowe, gąsiory, gąsiory szklane, grzebienie, grzebienie dla 
zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozsta-
wionych zębach, karafki [na alkohol], kosmetyczki na przybo-
ry toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
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do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na śmieci, łyżki do mieszania [przy-
bory kuchenne], maty do pieczenia, maty na stół, nie z pa-
pieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, misecz-
ki, miski dla zwierząt domowych, automatyczne, młynki 
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, 
moździerze do użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia 
ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczy-
nia na napoje, naczynia szklane do napojów, nici dentystycz-
ne, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku do-
mowego, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektrycz-
ne), ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, patelnie, pa-
telnie do jaj, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprz-
niczki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki 
na torebki herbaty, podstawki pod żelazka do prasowania, 
pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], pojemniki do użyt-
ku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, po-
jemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki na olej, ocet, 
sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, po-
krywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski 
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prawidła 
do butów, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykry-
cia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakija-
żu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania 
przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania 
butów, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka 
obiadowe, pudełka szklane, rękawice do użytku domowego, 
rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, serwisy 
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do her-
baty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, sło-
iki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwa-
cze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki 
na pędzle do golenia, stroiki na świece, szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 
pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do mycia na-
czyń, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sa-
łaty, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku do-
mowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domo-
wego, talerze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, ta-
lerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do ce-
lów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
termosy, termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, ter-
mosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, ubijaczki 
nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, 
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napo-
jów, włosie do produkcji szczotek, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, 
aeratory do wina, akwaria pokojowe, balie, balony szklane 

[pojemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodni-
cze, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku 
domowego, chochle do podawania, chochle do serwowa-
nia wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek-
tryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuch-
ni, deski do prania [tary], deski do prasowania, doniczki 
na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papie-
rowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, 
druciaki metalowe, dyfuzory do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dysze do węży zra-
szających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzie-
ła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, dziobki 
do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, ele-
menty napinające do odzieży, elementy podtrzymujące 
ruszt, etui na grzebienie, etykietki do dekanterów, figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, filtry 
do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], foremki 
do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i fo-
remki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory ku-
chenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki do goto-
wania kuskusu, nieelektryczne, garnki kuchenne, gasidła 
do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki 
do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, 
gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast 
nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebie-
nie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, 
gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, haczyki 
do zapinania guzików, ircha do czyszczenia, jednorazowe 
pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, karafki 
[na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, 
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
komplety do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek 
elektrycznych, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże 
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, 
kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla 
zwierząt domowych, lejki, lód (foremki do -), łapki do garn-
ków, łapki na insekty, łopatki do ciast, łopatki do użytku do-
mowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, 
łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki 
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, masel-
niczki, materiały do polerowania [ściereczki], materiały 
do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe 
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, 
miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nie-
elektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do ku-
rzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, 
miski dla zwierząt domowych, automatyczne, młynki do pie-
przu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, mopy, 
mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, moździerze 
do użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia ceramiczne, 
naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, 
naczynia szklane do napojów, nadmuchiwane wanny dla 
niemowląt, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nici denty-
styczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienni-
czych, nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, 
do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, 
nieelektryczne przybory do pastowania butów, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stoso-
wanego w budownictwie), nocniki, obrączki dla drobiu, ob-
rączki dla ptaków, obrotowe suszarki do bielizny, oddzielacze 
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do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, oddzielacze 
do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, odku-
rzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, 
okładki, uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z pa-
pieru, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -], 
ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, packi na muchy, 
pakuły czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nie-
elektryczne, patelnie, patelnie do jaj, patery, pędzle do gole-
nia, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, 
piknikowe (koszyki -) z naczyniami, pipety [do degustacji 
win], pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, 
pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze 
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podgrzewacze 
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, podkładki na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod 
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materia-
łów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [ukła-
danie kwiatów], podstawki na torebki herbaty, podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szyby -) [półfa-
brykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki 
termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, pokryw-
ki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały 
do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamie-
ni, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosn-
ku [sprzęt kuchenny], prasy do krawatów, prasy do spodni, 
prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawi-
dła do butów, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektrycz-
ne, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze 
popiołu do użytku domowego, przesiewacze, sita [przybory 
gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory ku-
chenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toale-
towe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy 
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrzą-
dy do ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka na her-
batę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szkla-
ne, puderniczki [puste], pułapki na myszy, puszki do pudru, 
ręczne młynki do kawy, rękawice do mycia samochodów, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, rękawice do polerowania, 
rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawi-
ce ogrodnicze, rogi do picia, rondle, rondle ceramiczne, roz-
pylacze do perfum, rozpylacze środków odstraszających ko-
mary podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, roz-
topiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla 
budownictwa, ruszty [kuchenne], salaterki, separatory pian-
kowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, serwetni-
ki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy 
do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne niż 
do mikrofalówek, silikonowe pokrywki do żywności wielo-
krotnego użytku, sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka 
do zaparzania herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra 
do polerowania, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, 
spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, stojaki 
do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki na pędzle 
do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, syfony 
na wodę gazowaną, szczecina świńska do produkcji szczo-
tek, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 

pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek kloze-
towych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do rozsmarowy-
wania smoły, szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki 
do szorowania, szczotki do wosku do nart, szczotki elektrycz-
ne, z wyjątkiem części maszyn, szczypce do cukru, szczypce 
do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szkla-
ne włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, 
szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, 
szkło mleczne, szkło płaskie walcowane [materiał surowy], 
szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewod-
nikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki ko-
smetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka pod-
kładowe, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, ścierki do mycia naczyń, ścierki do mycia podłóg, 
świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku domowego, 
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, tale-
rze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, talerze jedno-
razowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-
nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, ter-
mosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, termosy do na-
pojów, terraria domowe [uprawa roślin], terraria wewnętrzne 
[wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, 
torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki 
do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelek-
tryczne, trzonki mioteł, tubki do obierania czosnku, tylki i rę-
kawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelek-
tryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urządze-
nia dezodoryzujące do użytku osobistego, urządzenia 
do rozciągania rękawiczek, urządzenia do tażin, nieelektrycz-
ne, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nie-
elektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, 
urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do ce-
lów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanien-
ki dla niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata szkla-
na, inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpa-
dy do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiadra na pielu-
chy, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 
wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące do schła-
dzania żywności i napojów, włosie do produkcji szczotek, 
włosie końskie do produkcji szczotek, włókno szklane, inne 
niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wodne aparaty 
do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, wyciskarki do pasty do zę-
bów, wykałaczki, wylewki do wina, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby 
szklane malowane, wyżymaczki do mopów, zakraplacze bez 
zawartości, do celów kosmetycznych, zakraplacze do celów 
domowych, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa sto-
łowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy 
do przypraw, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
żłoby dla zwierząt, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielo-
wa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna 
stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe 
niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, ce-
raty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, 
drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], ela-
styczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], je-
dwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwie-
rząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [za-
słony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał 
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lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materia-
ły do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balo-
ny lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tek-
stylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moski-
tiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna 
do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materia-
łów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin 
do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, ręka-
wice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety 
na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tka-
nina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osu-
szania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kap-
turem dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty 
na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, 
tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina ko-
nopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry 
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tka-
niny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tka-
niny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny 
wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny 
ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki 
do śpiwora, włosianka [materiał na worki],worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], 
wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału 
do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 30 anyż, anyż gwiaździ-
sty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżo-
wy, bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chow-
-chow [przyprawa], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 
chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 
cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka przetworzona, grzanki, guma 
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata mro-
żona, herbata z wodorostów kelp, herbatniki, herbatniki pe-
tit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny pa-
pier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parów-
ką [hot dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], ka-
sza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożyw-
cze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, 
krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, kukurydza pa-

lona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lukrecja [cukier-
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki 
[wyroby cukiernicze], makaroniki kokosowe, makarony, mal-
toza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka 
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z ta-
pioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta, mieszanki na na-
leśniki słone, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta 
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, 
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musztarda, naleśniki, naleśniki słone, napary, inne 
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, nugat, ocet, 
ocet piwny, onigiri [kulki ryżowe], opłatki, orzechy w czekola-
dzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki 
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżo-
wa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta imbiro-
wa [przyprawa], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], 
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pa-
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet 
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane 
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pie-
rogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na ba-
zie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchi-
jeon], płatki kukurydziane, podpłomyki na bazie ziemniaków, 
pomadki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), puddingi, ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mącz-
ka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar-
nych [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, skrystali-
zowany cukier kamienny, słodycze owocowe, słodziki natu-
ralne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], 
sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos 
sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy 
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa-
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól 
selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik 
naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos 
[danie meksykańskie], tamaryndowiec [przyprawa], tapioka, 
tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aro-
mat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], woda morska 
do gotowania, woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinar-
nych, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyro-
by cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyro-
by cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (pre-
paraty -) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki ete-
ryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
bita śmietana (preparaty usztywniające do -) budyń ryżowy, 
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bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bułka tarta, bułki, bur-
rito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chow-
-chow [przyprawa], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 
chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku 
crème brûlées [przypalony krem], croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, cur-
ry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przypra-
wa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przypra-
wa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzy-
my do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, harissa 
[przyprawa], herbata, herbata mrożona, herbata z wodoro-
stów kelp, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki sło-
dowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jo-
gurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki 
z parówką [hot dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cu-
kierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze 
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, ke-
czup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, 
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, 
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laksa, 
lizaki lodowe, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszo-
ny ze słodzoną czerwoną fasolą, lukier do ciast, lukier lustrza-
ny [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, ma-
karon nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
makaroniki kokosowe, makarony, maltoza, marcepan, mary-
naty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spo-
żywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze-
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mieszanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, mięsne sosy, 
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, naleśniki słone, napary, inne niż do celów 
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, nugat, ocet, ocet piwny, 
onigiri [kulki ryżowe], opłatki, orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta imbirowa [przypra-
wa], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekola-
dowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście 
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, podpłomyki na bazie ziemniaków, po-
madki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 

zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], 
puddingi quiche ramen (japońskie danie na bazie makaro-
nu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż 
preparowany zawijany w wodorosty, sago, sajgonki, siemię 
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], skrobia do celów 
spożywczych, skrystalizowany cukier kamienny, słodycze 
owocowe, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, 
soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodoro-
węglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], 
sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przy-
prawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owoco-
we, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, 
sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, sza-
fran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, ta-
bule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamaryn-
dowiec [przyprawa], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon 
[makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], woda morska do gotowania, 
woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, wodoro-
winian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wy-
roby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, za-
czyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele an-
gielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane 
[przyprawy], 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci 
olejków eterycznych, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowa-
ne (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo sło-
dowe, pomidory (sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalko-
holowe z -), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do le-
moniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfer-
mentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowa-
na (preparaty do produkcji -), woda sodowa, woda stołowa, 
aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wy-
ciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 
na bazie piwa, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastyl-
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ki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory 
(sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do na-
pojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [na-
poje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do pro-
dukcji -), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokopro-
centowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe 
(esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane 
napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na ba-
zie piwa, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny 
cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], trawienie (alkohole i li-
kiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, alkohol ryżowy, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty 
-), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, 
destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoho-
lowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [napój alkoholowy], 
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier 
-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogrono-
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające 
-), whisky wino, wódka, 35 kampanie marketingowe, infor-
macja marketingowa, marketing dotyczący promocji, marke-
ting bezpośredni, marketing afiliacyjny, informacja lub bada-
nia w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, mar-
keting cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, mar-
keting telefoniczny, marketing referencyjny, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing ukierun-
kowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, opracowywanie ankiet 
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakre-
sie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, porady w zakresie marketingu, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, reklama i marketing, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, udostępnianie raportów 
marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marke-
tingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi franczyzowe związane z pomocą 

w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii 
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe w dziedzi-
nie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośrednie-
go, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzeda-
ży], usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi re-
klamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą kanałów łącznościo-
wych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
mocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, usługi rekrutacji personelu do sprzedaży 
i marketingu, usługi w zakresie marketingu produktów, usłu-
gi w zakresie marketingu gospodarczego, usługi w zakresie 
marketingu baz danych, wynajmowanie wszelkich materia-
łów promocyjnych i służących do prezentacji marketingo-
wych, zarządzanie personelem zajmującym się marketin-
giem, administrowanie dotyczące marketingu, agencje infor-
macji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub da-
nych demograficznych], analiza trendów marketingowych, 
analiza w zakresie marketingu, badania marketingowe 
w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i pro-
duktów do pielęgnacji urody, badania rynku i badania mar-
ketingowe, badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategiczne-
go, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, doradztwo marketingowe w zakresie mediów 
społecznościowych, doradztwo reklamowe i marketingowe, 
doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, doradz-
two w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i marketingu, doradztwo w zakresie demografii do celów 
marketingowych, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu.
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(531) 26.13.25
(510), (511) 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, 
akonityna, albuminowe artykuły żywnościowe do celów me-
dycznych, aldehyd mrówkowy do celów farmaceutycznych, 



60 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2020

aldehydy do celów farmaceutycznych, alginiany do celów 
farmaceutycznych, alkaliczne jodki do celów farmaceutycz-
nych, alkaloidy do celów medycznych, alkohol leczniczy, 
amalgamaty dentystyczne, amalgamaty dentystyczne 
ze złota, aminokwasy do celów medycznych, aminokwasy 
do celów weterynaryjnych, anestetyki [środki znieczulające], 
antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, antyseptyki, 
apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, apteczki przeno-
śne z wyposażeniem, azotan bizmutu do celów farmaceu-
tycznych, balsam gurjunowy do celów medycznych, balsa-
miczne preparaty do celów medycznych, balsamy do użytku 
medycznego, bandaże opatrunkowe, białkowe suplementy 
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologicz-
ne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne ho-
dowle tkanek do celów weterynaryjnych, biologiczne prepa-
raty do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów 
weterynaryjnych, biomarkery diagnostyczne do celów me-
dycznych, błonnik pokarmowy, borowina do kąpieli, borowi-
na lecznicza, bransoletki nasączone środkiem odstraszają-
cym owady, brom do celów farmaceutycznych, butle z tle-
nem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, ce-
ment kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, 
chemiczne środki antykoncepcyjne, chinina do celów me-
dycznych, chinolina do celów medycznych, chirurgiczne ma-
teriały opatrunkowe, chleb dla diabetyków przystosowany 
do celów medycznych, chloroform, chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, cukier do celów medycznych, 
cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, cukier skrysta-
lizowany do celów medycznych, czopki, dentystyczne mate-
riały ścierne, detergenty do celów medycznych, dezodoran-
ty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, diastaza do celów medycz-
nych, dietetyczna żywność przystosowana do celów me-
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, digitalina, drewno cedrowe jako środek odstra-
szający owady, drożdże do celów farmaceutycznych, eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty tyto-
niowe [owadobójcze], ekstrakty ziołowe do celów medycz-
nych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy do celów 
farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy 
do celów weterynaryjnych, enzymy mlekowe do celów far-
maceutycznych, ergotamina do celów farmaceutycznych, 
estry celulozy do celów farmaceutycznych, estry do celów 
farmaceutycznych, etery celulozy do celów farmaceutycz-
nych, etery do celów farmaceutycznych, eukaliptol do celów 
farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
fenol do celów farmaceutycznych, fosforany do celów far-
maceutycznych, fungicydy, gaza opatrunkowa, gazy do ce-
lów medycznych, gąbka do ran, gąbki antykoncepcyjne, 
gencjana do celów farmaceutycznych, glicerofosfaty, glicery-
na do celów medycznych, glukoza do celów medycznych, 
gorczyca do celów farmaceutycznych, guma do celów me-
dycznych, guma do żucia do celów medycznych, guma z ni-
kotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, gumiguta 
do celów medycznych, gwajakol do celów farmaceutycz-
nych, hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, 
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
herbicydy, hormony do celów medycznych, hydrastyna, hy-
drastynina, immunostymulanty, implanty chirurgiczne skła-
dające się z żywych tkanek, insektycydy, intymne preparaty 
nawilżające, izotopy do celów medycznych, jalapa [wilec 
przeczyszczający], jednorazowe maty do przewijania nie-
mowląt, jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, jod 
do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceutycz-
nych, jodoform, jodyna, jujuba lecznicza, kadzidełka do od-
straszania owadów, kalomel [fungicyd], kamfora do celów 
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki 

na lekarstwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, 
do produktów farmaceutycznych, karbolineum [środek prze-
ciwpasożytniczy], katechu do celów farmaceutycznych, kau-
czuk do celów dentystycznych, kąpiele tlenowe, kleje chirur-
giczne, kleje do protez dentystycznych, kokaina, kolagen 
do celów medycznych, kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do ce-
lów medycznych, kolodium do celów farmaceutycznych, 
komórki macierzyste do celów medycznych, komórki macie-
rzyste do celów weterynaryjnych, kompresy, konopie indyj-
skie do celów medycznych, koper włoski do celów medycz-
nych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myro-
balan do celów farmaceutycznych, kora kondurango do ce-
lów medycznych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów 
farmaceutycznych, kora z angostury do celów medycznych, 
korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceu-
tycznych, kreozot do celów farmaceutycznych, krew do ce-
lów medycznych, kultury mikroorganizmów do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, kurara, kwas galusowy do ce-
lów farmaceutycznych, kwasja [gorzknia] do celów medycz-
nych, kwasy do celów farmaceutycznych, kwebracho do ce-
lów medycznych, kwiat siarczany do celów farmaceutycz-
nych, lakier dentystyczny, lecytyna do celów medycznych, 
lecznicze pasty do zębów, lecznicze płyny do przemywania 
oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po gole-
niu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampo-
ny, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, lecznicze świece do masażu, 
lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, leki do celów sto-
matologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc-
nicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeu-
tyczne, leki wzmacniające, lep na muchy [taśmy], lepy na mu-
chy, lukrecja do celów farmaceutycznych, lupulina do celów 
farmaceutycznych, magnezja do celów farmaceutycznych, 
majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, majt-
ki higieniczne, mastyksy dentystyczne, maści do celów far-
maceutycznych, maści do leczenia oparzeń słonecznych, 
maści rtęciowe, maść przeciw odmrożeniom do użytku far-
maceutycznego, materiały do plombowania zębów, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mazidła, mączka rybna do ce-
lów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycznych, 
mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, 
mech irlandzki do celów medycznych, mentol, mięso liofili-
zowane przystosowane do celów medycznych, mięta do ce-
lów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mlecz-
ko pszczele do celów farmaceutycznych, mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla niemow-
ląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybakteryjne, 
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów 
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznic-
twie, napoje z mleka słodowego do celów medycznych, nar-
kotyki, narkotyki do celów medycznych, obroże przeciwpa-
sożytnicze dla zwierząt, octan glinu do celów farmaceutycz-
nych, octany do celów farmaceutycznych, odczynniki che-
miczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odświe-
żacze do ubrań i tkanin, odżywcze suplementy diety, okłady, 
okłady gorczycowe, okrągłe podkładki na odciski stóp, olej 
gorczycowy do celów medycznych, olej rycynowy do celów 
medycznych, olejek kamforowy do celów medycznych, ole-
jek terpentynowy do celów farmaceutycznych, olejek z ko-
pru do celów leczniczych, olejki lecznicze, opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, opiaty, opium, opodeldok [maść 
mydlano-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze szampony 
dla zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, 
papier do okładów gorczycowych, papier odczynnikowy 
do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów we-
terynaryjnych, papier przeciwmolowy, papierosy beztyto-
niowe do celów medycznych, paski siarkowe do dezynfekcji, 
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pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, pasza leczni-
cza dla zwierząt, pektyna do celów farmaceutycznych, pep-
syny do celów farmaceutycznych, peptony do celów farma-
ceutycznych, pestycydy, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy 
dla osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluchy dla 
zwierząt, pieluszki dla niemowląt, pijawki do celów medycz-
nych, plastry, plastry do celów medycznych, plastry z nikoty-
ną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, płótno opa-
trunkowe do celów medycznych, płyny do celów farmaceu-
tycznych, płyny do celów weterynaryjnych, płyny do płuka-
nia jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywa-
nia oczu, płyny do przemywania pochwy do celów medycz-
nych, podłoża dla kultur bakteryjnych, podpaski higieniczne, 
pomady do celów medycznych, porcelana na protezy denty-
styczne, preparaty albuminowe do celów medycznych, pre-
paraty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, 
preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty che-
miczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, preparaty chemiczne do leczenia 
chorób roślin zbożowych, preparaty chemiczne do usuwa-
nia śnieci zbożowej, preparaty chemiczne do zwalczania 
chorób winorośli, preparaty chemiczne do zwalczania filok-
sery, preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty czyszczące do szkieł 
kontaktowych, preparaty diagnostyczne, preparaty diagno-
styczne do celów weterynaryjnych, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty do kąpieli, lecznicze, pre-
paraty do leczenia trądziku, preparaty do niszczenia grzy-
bów powodujących próchnienie drewna, preparaty do nisz-
czenia szkodników, preparaty do odświeżania powietrza, 
preparaty do odymiania do celów medycznych, preparaty 
do sterylizacji, preparaty do sterylizacji gleby, preparaty 
do tępienia larw, preparaty do tępienia ślimaków nagich, pre-
paraty do zwalczania myszy, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty enzymatyczne do celów wete-
rynaryjnych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmaceutyczne prze-
ciw łupieżowi, preparaty fitoterapeutyczne do celów me-
dycznych, preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], prepa-
raty lecznicze na porost włosów, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty na bazie wapna do celów farma-
ceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty na odmro-
żenia, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych 
lub medycznych, preparaty organoterapeutyczne, preparaty 
przeciw moczeniu się, preparaty przeciw molom, preparaty 
przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty rozszerzają-
ce oskrzela, preparaty tamujące krwawienie, preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, preparaty ułatwiające ząbkowanie, 
preparaty weterynaryjne, preparaty witaminowe, preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, preparaty za-
wierające aloes do celów farmaceutycznych, preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, produkty uboczne z proce-
su obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, propolis do celów farmaceutycznych, proszek kantary-
dowe, proszek perłowy do celów medycznych, przepaski 
na oczy do celów medycznych, przeszczepy [żywe tkanki], 
przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, 
pyretrum [proszek], rad do celów medycznych, radiologicz-
ne substancje kontrastowe do celów medycznych, rozpusz-
czalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, roztwory 
do szkieł kontaktowych, siemię lniane do celów farmaceu-
tycznych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycz-
nych, słód do celów farmaceutycznych, soda oczyszczona 

do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, 
sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli mine-
ralnych, sole potasowe do celów medycznych, sole sodowe 
do celów medycznych, sole trzeźwiące, sole wód mineral-
nych, sperma do sztucznego zapłodnienia, spoiwa do kopyt 
zwierzęcych, sterydy, stopy metali szlachetnych do celów 
dentystycznych, strychnina, substancje odżywcze dla mikro-
organizmów, substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, substancje żrące do celów farmaceutycznych, sulfona-
midy [leki], suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające en-
zymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy 
diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kieł-
ki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suple-
menty diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety 
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propo-
lis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplemen-
ty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, surowice, sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, 
szampony lecznicze, szampony przeciw wszom, szczepionki, 
sztyfty kaustyczne, sztyfty łagodzące ból głowy, sztyfty 
przeciw brodawkom, środki algobójcze, środki bakteriobój-
cze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki de-
zynfekcyjne do toalet chemicznych, środki do leczenia opa-
rzeń, środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia 
psów [insektycydy], środki do mycia zwierząt [insektycydy], 
środki do oczyszczania powietrza, środki do tępienia much, 
środki do tępienia szkodników, środki hemostatyczne 
w sztyfcie, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki lecz-
nicze przeciw poceniu się stóp, środki na odciski, środki na-
senne, środki odkażające, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki odstraszające owady, środki przeciw pasoży-
tom, środki przeciw roślinom skrytopłciowym, środki prze-
ciw roztoczom, środki przeciw zrogowaceniom, środki prze-
ciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki przeciwroba-
cze, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów me-
dycznych, środki trawienne do celów farmaceutycznych, 
środki uspakajające, środki uspokajające, środki wywołujące 
pęcherze, środki zmniejszające apetyt do celów medycz-
nych, tabletki przeciwutleniające, tabletki wspomagające od-
chudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tabletki zmniej-
szające apetyt, tampony, terpentyna do celów farmaceu-
tycznych, tlen do celów medycznych, tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do ce-
lów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryjnych, tran, 
trociczki do odymiania, trucizny, trucizny bakteryjne, trutki 
na szczury, tymol do celów farmaceutycznych, waciki do ce-
lów medycznych, wata antyseptyczna, wata aseptyczna, 
wata do celów medycznych, wata higroskopijna, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, 
winny kamień do celów farmaceutycznych, wkładki do stani-
ka dla karmiących matek, woda gulardowa, woda melisowa 
do celów farmaceutycznych, woda morska do kąpieli leczni-
czych, woda termalna, woda utleniona do celów medycz-
nych, wody mineralne do celów medycznych, wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, wosk dentystyczny, wosk 
do modelowania do celów stomatologicznych, wstępnie 
wypełnione strzykawki do celów medycznych, wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, wypełniacze prze-
strzeni kostnej składające się z żywych tkanek, wypełnienia 
skóry do wstrzykiwania, wywary do celów farmaceutycz-
nych, zioła do palenia do celów medycznych, zioła lecznicze, 
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żelatyna do celów medycznych, żele do masażu do celów 
medycznych, żele do stymulacji seksualnej, żywność dla nie-
mowląt, żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, 21 buteleczki butelki, butelki chłod-
nicze, butelki na napoje dla podróżnych, czajniczki do herba-
ty, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, do-
niczki na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki mydła, dozow-
niki papieru toaletowego, dyfuzory do olejków zapacho-
wych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, fili-
żanki, filtry do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], 
foremki do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, for-
my i foremki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory 
kuchenne], garnki, garnki do gotowania kuskusu, nieelek-
tryczne, garnki kuchenne, gąbki do makijażu, gąbki do użyt-
ku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki to-
aletowe, gąsiory, gąsiory szklane, grzebienie, grzebienie dla 
zwierząt, grzebienie elektryczne, grzebienie o rzadko rozsta-
wionych zębach, karafki [na alkohol], kosmetyczki na przybo-
ry toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na śmieci, łyżki do mieszania [przy-
bory kuchenne], maty do pieczenia, maty na stół, nie z pa-
pieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe naczy-
nia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miksery, 
nieelektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki 
do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, misecz-
ki, miski dla zwierząt domowych, automatyczne, młynki 
do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, 
moździerze do użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia 
ceramiczne, naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczy-
nia na napoje, naczynia szklane do napojów, nici dentystycz-
ne, oddzielacze do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku do-
mowego, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektrycz-
ne), ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, patelnie, pa-
telnie do jaj, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprz-
niczki, podgrzewacze do butelek dla niemowląt, nieelek-
tryczne, podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i nieelek-
tryczne, podkładki na stół, nie z papieru ani materiałów tek-
stylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod szklanki, 
nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, podpórki, 
uchwyty do kwiatów i roślin [układanie kwiatów], podstawki 
na torebki herbaty, podstawki pod żelazka do prasowania, 
pojazdy (szkło na szyby -) [półfabrykaty], pojemniki do użyt-
ku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, po-
jemniki na chleb, pojemniki na kleje, pojemniki na olej, ocet, 
sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, pojemniki na żywność 
dla zwierząt domowych, pojemniki termoizolacyjne, po-
krywki do garnków, porcelana, półmiski [tace], półmiski 
do jarzyn, prasy do czosnku [sprzęt kuchenny], prawidła 
do butów, przybory kosmetyczne, przybory kuchenne, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, przybory toaletowe, przykry-
cia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy do demakija-
żu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy do polerowania 
przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrządy do ściągania 
butów, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka 
obiadowe, pudełka szklane, rękawice do użytku domowego, 
rękawice kuchenne, rondle, rondle ceramiczne, rozpylacze 
do perfum, rozpylacze środków odstraszających komary 
podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, serwisy 
do herbaty, serwisy do kawy [zastawa stołowa], sitka do her-
baty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra do polerowania, sło-
iki na ciastka, słomki do picia, solniczki, spodeczki, spryskiwa-
cze, statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
stojaki do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki 
na pędzle do golenia, stroiki na świece, szczoteczki do brwi, 

szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 
pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do mycia na-
czyń, szczypce do cukru, szczypce do lodu, szczypce do sa-
łaty, szpatułki kosmetyczne, szpilki kuchenne metalowe, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku do-
mowego, tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domo-
wego, talerze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, ta-
lerze jednorazowego użytku, talerze papierowe, tarki do ce-
lów kuchennych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, 
termosy, termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, ter-
mosy do napojów, tłuczki do użytku kuchennego, ubijaczki 
nieelektryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, 
urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, wkłady chłodzące do schładzania żywności i napo-
jów, włosie do produkcji szczotek, zastawa stołowa, zastawa 
stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy do przypraw, 
aeratory do wina, akwaria pokojowe, balie, balony szklane 
[pojemniki], brytfanny, buteleczki, butelki, butelki chłodni-
cze, butelki na napoje dla podróżnych, cedzaki do użytku 
domowego, chochle do podawania, chochle do serwowa-
nia wina, cukiernice, czajniczki do herbaty, czajniki nieelek-
tryczne, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuch-
ni, deski do prania [tary], deski do prasowania, doniczki 
na kwiaty, doniczki okienne, dozowniki do ręczników papie-
rowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, 
druciaki metalowe, dyfuzory do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dysze do węży zra-
szających, dzbanki, dzbanki do kawy, nieelektryczne, dzbanki 
do parzenia kawy nieelektryczne, dziadki do orzechów, dzie-
ła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, dziobki 
do nalewania, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, ele-
menty napinające do odzieży, elementy podtrzymujące 
ruszt, etui na grzebienie, etykietki do dekanterów, figurki 
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, filiżanki, filtry 
do kawy nieelektryczne, fiolki szklane [pojemniki], foremki 
do wycinania ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i fo-
remki [przybory kuchenne], formy, foremki [przybory ku-
chenne], frytownice nieelektryczne, garnki, garnki do goto-
wania kuskusu, nieelektryczne, garnki kuchenne, gasidła 
do świec, gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki 
do użytku domowego, gąbki ścierne do szorowania skóry, 
gąbki toaletowe, gąsiory, gąsiory szklane, gofrownice do ciast 
nieelektryczne, grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebie-
nie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, 
gumowe zbieraki [ręczne] do czyszczenia okien, haczyki 
do zapinania guzików, ircha do czyszczenia, jednorazowe 
pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, karafki 
[na alkohol], kieliszki do jajek, klamerki do wieszania ubrań 
na sznurze, klatki dla ptaków, klatki dla zwierząt domowych, 
klosze do przykrywania masła, klosze do przykrywania sera, 
komplety do likierów, konewki, końcówki do szczoteczek 
elektrycznych, koryta, koryta do picia, kosmetyczki na przy-
bory toaletowe, kostki lodu wielokrotnego użytku, kosze 
do użytku domowego, kosze na chleb do użytku domowe-
go, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły, koziołki pod noże 
na stół, kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, 
kryształ [wyroby szklane], kubki, kubki z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, kubły, kufle, kufle na piwo, kuwety dla 
zwierząt domowych, lejki, lód (foremki do -), łapki do garn-
ków, łapki na insekty, łopatki do ciast, łopatki do użytku do-
mowego, łopatki do użytku kuchennego, łyżki do butów, 
łyżki do lodów, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], łyżki 
do polewania pieczeni [utensylia kuchenne], majolika, masel-
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niczki, materiały do polerowania [ściereczki], materiały 
do wyrobu szczotek i pędzli, maty do pieczenia, maty na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, menażki, metalowe 
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, 
miednice [naczynia], mieszadełka do koktajli, miksery, nie-
elektryczne, do celów domowych [blendery], miotełki do ku-
rzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły, miseczki, 
miski dla zwierząt domowych, automatyczne, młynki do pie-
przu, ręczne, młynki do użytku domowego, ręczne, mopy, 
mozaiki ze szkła nie do celów budowlanych, moździerze 
do użytku kuchennego, mydelniczki, naczynia ceramiczne, 
naczynia do mieszania koktajli [shakery], naczynia na napoje, 
naczynia szklane do napojów, nadmuchiwane wanny dla 
niemowląt, narzędzia do czyszczenia, ręczne, nici denty-
styczne, nici z włókna szklanego nie do celów włókienni-
czych, nieelektryczne maszynki do robienia makaronu, 
do użytku domowego, nieelektryczne młynki kuchenne, 
nieelektryczne przybory do pastowania butów, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stoso-
wanego w budownictwie), nocniki, obrączki dla drobiu, ob-
rączki dla ptaków, obrotowe suszarki do bielizny, oddzielacze 
do jajek, nieelektryczne, do użytku domowego, oddzielacze 
do żółtek jaj, nieelektryczne, do użytku domowego, odku-
rzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, 
okładki, uchwyty na karty menu, osłony na doniczki nie z pa-
pieru, otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), 
owady [elektryczne urządzenia do wabienia i zabijania -], 
ozdobne kule szklane, ozdoby z porcelany, packi na muchy, 
pakuły czyszczące, pałeczki [sprzęt kuchenny], parowary nie-
elektryczne, patelnie, patelnie do jaj, patery, pędzle do gole-
nia, pędzle kosmetyczne, pędzle kuchenne, pieprzniczki, 
piknikowe (koszyki -) z naczyniami, pipety [do degustacji 
win], pipety kuchenne, płytki zapobiegające kipieniu mleka, 
pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze 
do butelek dla niemowląt, nieelektryczne, podgrzewacze 
świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, podkładki na stół, 
nie z papieru ani materiałów tekstylnych, podkładki pod 
garnki, podkładki pod szklanki, nie z papieru i nie z materia-
łów tekstylnych, podpórki, uchwyty do kwiatów i roślin [ukła-
danie kwiatów], podstawki na torebki herbaty, podstawki 
pod żelazka do prasowania, pojazdy (szkło na szyby -) [półfa-
brykaty], pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pojemniki na kleje, 
pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, pojemniki na wykałaczki, 
pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, pojemniki 
termoizolacyjne, pokrowce na deski do prasowania, pokryw-
ki do garnków, pokrywy na akwaria, polerujące materiały 
do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamie-
ni, popiersia z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, 
porcelana, półmiski [tace], półmiski do jarzyn, prasy do czosn-
ku [sprzęt kuchenny], prasy do krawatów, prasy do spodni, 
prasy do tortilli, nieelektryczne [przybory kuchenne], prawi-
dła do butów, przenośne pojemniki chłodzące, nieelektrycz-
ne, przepychaczki do czyszczenia odpływu, przesiewacze 
popiołu do użytku domowego, przesiewacze, sita [przybory 
gospodarstwa domowego], przybory do użytku w gospo-
darstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory ku-
chenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory toale-
towe, przykrycia na czajniczek, przykrywki do dań, przyrządy 
do demakijażu, przyrządy do krojenia ciasta, przyrządy 
do polerowania przy użyciu wosku, nieelektryczne, przyrzą-
dy do ściągania butów, pucharki na owoce, pudełka na her-
batę, pudełka na słodycze, pudełka obiadowe, pudełka szkla-
ne, puderniczki [puste], pułapki na myszy, puszki do pudru, 
ręczne młynki do kawy, rękawice do mycia samochodów, 
rękawice do pielęgnacji zwierząt, rękawice do polerowania, 
rękawice do użytku domowego, rękawice kuchenne, rękawi-

ce ogrodnicze, rogi do picia, rondle, rondle ceramiczne, roz-
pylacze do perfum, rozpylacze środków odstraszających ko-
mary podłączane do gniazdka, rozpylacze zapachowe, roz-
topiona krzemionka [produkt półprzetworzony] inna niż dla 
budownictwa, ruszty [kuchenne], salaterki, separatory pian-
kowe do palców stóp do użytku podczas pedicure, serwetni-
ki, serwisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy 
do kawy [zastawa stołowa], siatki do gotowania, inne niż 
do mikrofalówek, silikonowe pokrywki do żywności wielo-
krotnego użytku, sitka do herbaty, sitka do konewek, sitka 
do zaparzania herbaty, skarbonki, skarbonki-świnki, skóra 
do polerowania, słoiki na ciastka, słomki do picia, solniczki, 
spodeczki, spryskiwacze, stalowa wełna do czyszczenia, sta-
tuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, stojaki 
do przenośnych wanienek dla niemowląt, stojaki na pędzle 
do golenia, stroiki na świece, suszarki do bielizny, syfony 
na wodę gazowaną, szczecina świńska do produkcji szczo-
tek, szczecina zwierzęca [szczotkarstwo], szczoteczki do brwi, 
szczoteczki do paznokci, szczoteczki do rzęs, szczoteczki 
do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki, 
szczotki dla koni, szczotki do butów, szczotki do czyszczenia 
pojemników, szczotki do dywanów, szczotki do misek kloze-
towych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do rozsmarowy-
wania smoły, szczotki do szklanych kloszy do lamp, szczotki 
do szorowania, szczotki do wosku do nart, szczotki elektrycz-
ne, z wyjątkiem części maszyn, szczypce do cukru, szczypce 
do lodu, szczypce do sałaty, szklane naczynia do picia, szkla-
ne włókno krzemowe inne niż do celów włókienniczych, 
szklane zatyczki, szkło emaliowane, nie do budownictwa, 
szkło mleczne, szkło płaskie walcowane [materiał surowy], 
szkło sproszkowane do dekoracji, szkło z cienkimi przewod-
nikami elektrycznymi, szmatki do czyszczenia, szpatułki ko-
smetyczne, szpilki kuchenne metalowe, sztuczne jajka pod-
kładowe, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, 
szybkowary nieelektryczne, szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, szyldy z porcelany lub ze szkła, ściereczki 
do kurzu, ścierki do mycia naczyń, ścierki do mycia podłóg, 
świeczniki, świeczniki [oprawy], tace do użytku domowego, 
tace obrotowe, tace papierowe, do użytku domowego, tale-
rze, talerze do dyfuzji olejków aromatycznych, talerze jedno-
razowego użytku, talerze papierowe, tarki do celów kuchen-
nych, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, ter-
mosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, termosy do na-
pojów, terraria domowe [uprawa roślin], terraria wewnętrzne 
[wiwaria], tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne, 
torebki do wyciskania kremu przy dekoracji, trzepaczki 
do dywanów, nie będące maszynami, trzepaczki nieelek-
tryczne, trzonki mioteł, tubki do obierania czosnku, tylki i rę-
kawy cukiernicze do dekorowania ciast, ubijaczki nieelek-
tryczne do użytku domowego, uchwyty na gąbki, urządze-
nia dezodoryzujące do użytku osobistego, urządzenia 
do rozciągania rękawiczek, urządzenia do tażin, nieelektrycz-
ne, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nie-
elektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, 
urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do ce-
lów domowych, urządzenia rozpylające do aerozoli, 
nie do celów medycznych, wałki do ciasta domowe, wanien-
ki dla niemowląt przenośne, wanienki dla ptaków, wata szkla-
na, inna niż do izolacji, wazony, wazy do zup, wełniane odpa-
dy do czyszczenia, wiaderka do kostek lodu, wiadra na pielu-
chy, wiadra płócienne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 
wieszaki na ręczniki [pręty i koła], wkłady chłodzące do schła-
dzania żywności i napojów, włosie do produkcji szczotek, 
włosie końskie do produkcji szczotek, włókno szklane, inne 
niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wodne aparaty 
do czyszczenia jamy ustnej, wyciskacze do owoców nieelek-
tryczne, do użytku domowego, wyciskarki do pasty do zę-



64 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT40/2020

bów, wykałaczki, wylewki do wina, wyroby ceramiczne dla 
gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie, wyroby 
szklane malowane, wyżymaczki do mopów, zakraplacze bez 
zawartości, do celów kosmetycznych, zakraplacze do celów 
domowych, zamknięcia pokrywek do garnków, zastawa sto-
łowa, zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, zestawy 
do przypraw, zgrzebła, zmywaki ścierne do celów kuchen-
nych, zraszacze, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, 
żłoby dla zwierząt, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielo-
wa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna 
stołowa i pościelowa, bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe 
niepapierowe, brokaty, bukram [płótno klejone], całuny, ce-
raty [obrusy], chorągiewki z materiałów tekstylnych lub two-
rzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów tekstyl-
nych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, 
drogiet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], ela-
styczne materiały tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych 
lub tworzyw sztucznych, flanela [tkanina], gaza [tkanina], je-
dwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na łóżka, koce dla zwie-
rząt domowych, koce piknikowe, kołdry, kotary na drzwi [za-
słony], krepa [tkanina], krepon, marabut [materiał], materiał 
lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis, materia-
ły do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balo-
ny lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tek-
stylne nietkane, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moski-
tiery, muślin, narzuty na łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], 
obciągi offsetowe z materiałów tekstylnych, obicia ścienne 
z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek dziecięcych [po-
ściel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne, płótna 
do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół 
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materia-
łów tekstylnych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin 
do kapeluszy, w belach, pokrowce i narzuty na meble, pokry-
cia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble z tkanin, 
pokrycie na materace, poszewki na poduszki [poszwy na po-
duszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkanina], ręczniki, ręka-
wice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne, serwety 
na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tka-
nina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osu-
szania szkła [ręczniki], śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kap-
turem dla niemowląt, śpiwory, tafta [tkanina], tekstylne maty 
na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul, tkanina do obuwia, 
tkanina klejąca, inna niż do celów papierniczych, tkanina ko-
nopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry 
zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tka-
niny lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tka-
niny pokryte motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny 
wełniane, tkaniny z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny 
z włókna szklanego do celów włókienniczych, tkaniny 
ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztuczne [substytuty 
tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych, wkładki 
do śpiwora, włosianka [materiał na worki],worki biwakowe 
będące osłonami do śpiworów, wsypa [bielizna pościelowa], 
wsypy [pokrowce na materace], wyściółki z materiału 
do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub 
z tworzyw sztucznych, zefir [tkanina], 30 anyż, anyż gwiaździ-
sty, aromaty (preparaty -) do żywności, aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożyw-
cze inne niż olejki eteryczne, batony zbożowe, budyń ryżo-
wy, bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bułka tarta, bułki, 
burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chow-
-chow [przyprawa], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 
chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, 

cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], 
cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, 
czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo-
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania lio-
filizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dodatki 
smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, enzymy 
do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka przetworzona, grzanki, guma 
do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata mro-
żona, herbata z wodorostów kelp, herbatniki, herbatniki pe-
tit-beurre, herbatniki słodowe, imbir [przyprawa], jadalny pa-
pier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt 
mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parów-
ką [hot dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cukierki], ka-
sza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożyw-
cze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki lodu, 
krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, kukurydza pa-
lona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], 
kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lukrecja [cukier-
nictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki 
[wyroby cukiernicze], makaroniki kokosowe, makarony, mal-
toza, marcepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka 
gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna, mąka 
kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z ta-
pioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta, mieszanki na na-
leśniki słone, mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta 
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, 
miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy 
deserowe, musztarda, naleśniki, naleśniki słone, napary, inne 
niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, 
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, na-
poje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie 
rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, nugat, ocet, 
ocet piwny, onigiri [kulki ryżowe], opłatki, orzechy w czekola-
dzie, owies łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki 
lukrecjowe [wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżo-
wa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta imbiro-
wa [przyprawa], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], 
pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pa-
sty na bazie czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet 
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane 
warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pie-
rogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na ba-
zie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchi-
jeon], płatki kukurydziane, podpłomyki na bazie ziemniaków, 
pomadki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), puddingi, ramen (ja-
pońskie danie na bazie makaronu), rośliny strączkowe (mącz-
ka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, sago, sajgonki, siemię lniane do celów kulinar-
nych [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, skrystali-
zowany cukier kamienny, słodycze owocowe, słodziki natu-
ralne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu do pieczenia], 
sojowa (mąka -), sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos 
sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy 
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa-
łatkowe, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól 
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selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik 
naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążą-
ce do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos 
[danie meksykańskie], tamaryndowiec [przyprawa], tapioka, 
tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aro-
mat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], woda morska 
do gotowania, woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinar-
nych, wodorowinian potasowy do celów kulinarnych, wyro-
by cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyro-
by cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu 
produktów spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], 
ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konser-
wowane [przyprawy], anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (pre-
paraty -) do żywności, aromaty do ciast, inne niż olejki ete-
ryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], 
bita śmietana (preparaty usztywniające do -) budyń ryżowy, 
bułeczki słodkie, bułeczki z czekoladą, bułka tarta, bułki, bur-
rito, chałwa, cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], 
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chow-
-chow [przyprawa], chrupiące ciastka z kremem (profiterole), 
chutney [ostry, gęsty sos], ciastka, ciasto [masa do pieczenia], 
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku 
crème brûlées [przypalony krem], croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], cukier, cukier palmowy, cukierki miętowe, cur-
ry [przyprawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przypra-
wa], czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony [przypra-
wa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe 
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne 
niż olejki eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzy-
my do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż 
esencje eteryczne i olejki eteryczne, gałka muszkatołowa, 
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako 
artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, 
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, harissa 
[przyprawa], herbata, herbata mrożona, herbata z wodoro-
stów kelp, herbatniki, herbatniki petit-beurre, herbatniki sło-
dowe, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień 
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jo-
gurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki 
z parówką [hot dog], kapary, kapsułki z kawą, karmelki [cu-
kierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna, kasze 
spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona, ke-
czup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, 
kostki lodu, krakersy, krakersy ryżowe, kukurydza mielona, 
kukurydza palona, kukurydza prażona [popcorn], kurkuma, 
kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, laksa, 
lizaki lodowe, lody, lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszo-
ny ze słodzoną czerwoną fasolą, lukier do ciast, lukier lustrza-
ny [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, ma-
karon nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], 
makaroniki kokosowe, makarony, maltoza, marcepan, mary-
naty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spo-
żywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orze-
chowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, 
mieszanki ciasta, mieszanki na naleśniki słone, mięsne sosy, 
mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierni-
czych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko 
pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, musz-
tarda, naleśniki, naleśniki słone, napary, inne niż do celów 

leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kaka-
owe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie 
kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nie-
lecznicze napoje na bazie herbaty, nugat, ocet, ocet piwny, 
onigiri [kulki ryżowe], opłatki, orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, owocowe (galaretki -) [słodycze], pałeczki lukrecjowe 
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów 
kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta imbirowa [przypra-
wa], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekola-
dowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie 
czekolady, pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście 
(pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa 
w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, 
pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], 
płatki kukurydziane, podpłomyki na bazie ziemniaków, po-
madki [cukierki], pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa 
do użytku domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, 
produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące 
do kiełbas, propolis, proszek do pieczenia, proszki do sporzą-
dzania lodów, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie 
zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona 
do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, 
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka], 
puddingi quiche ramen (japońskie danie na bazie makaro-
nu), rośliny strączkowe (mączka z -), ryż, ryż błyskawiczny, ryż 
preparowany zawijany w wodorosty, sago, sajgonki, siemię 
lniane do celów kulinarnych [przyprawa], skrobia do celów 
spożywczych, skrystalizowany cukier kamienny, słodycze 
owocowe, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, 
soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodoro-
węglan sodu do pieczenia], sojowa (mąka -), sorbety [lody], 
sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przy-
prawa], sosy [przyprawy], sosy do makaronów, sosy owoco-
we, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól do konserwowa-
nia żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, 
sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, sza-
fran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, ta-
bule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamaryn-
dowiec [przyprawa], tapioka, tarty (z owocami), tortille, udon 
[makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia [aromat], wanilina 
[aldehyd, substytut wanilii], woda morska do gotowania, 
woda z kwiatu pomarańczy do celów kulinarnych, wodoro-
winian potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, 
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wy-
roby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe 
do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, za-
czyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów 
spożywczych, zboża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele an-
gielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane 
[przyprawy], 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, esencje 
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci 
olejków eterycznych, napoje bezalkoholowe, napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowa-
ne (proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje sportowe wzbogacane proteinami, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bezal-
koholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo sło-
dowe, pomidory (sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalko-
holowe z -), shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do le-
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moniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz -), niesfer-
mentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda gazowa-
na (preparaty do produkcji -), woda sodowa, woda stołowa, 
aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe 
preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, chmiel (wy-
ciąg z -) do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki 
na bazie piwa, esencje do wytwarzania napojów bezalkoho-
lowych, nie w postaci olejków eterycznych, koktajle bezalko-
holowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemonia-
da, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe 
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, na-
poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, napoje energetyzujące, napoje gazowane 
(proszek do wytwarzania -), napoje izotoniczne, napoje 
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty 
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane 
proteinami, napój imbirowy, orszada, owoce (bezalkoholowe 
napoje z soków -), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastyl-
ki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, pomidory 
(sok -) [napój], sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z -), shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], soki, soki warzywne 
[napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady, syropy do na-
pojów, winogrona (moszcz -), niesfermentowany, woda [na-
poje], woda gazowana, woda gazowana (preparaty do pro-
dukcji -), woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcer-
ska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohole wysokopro-
centowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty -), alkoholowe 
(esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, destylowane 
napoje, destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne niż na ba-
zie piwa, likiery, miętowy (likier -), miód pitny, napoje alkoho-
lowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe na bazie trzciny 
cukrowej, napoje alkoholowe zawierające owoce, piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], trawienie (alkohole i li-
kiery wspomagające -), whisky, wino, wódka, alkohol ryżowy, 
alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (ekstrakty 
-), alkoholowe (esencje -), alkoholowe ekstrakty owocowe, 
anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, curaçao [likier], cydr, 
destylowane napoje, destylowane napoje alkoholowe 
na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoho-
lowe inne niż na bazie piwa, gruszecznik [napój alkoholowy], 
kirsz [alkohol na bazie wiśni], koktajle, likiery, miętowy (likier 
-), miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje 
alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje alkoholowe 
zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn winogrono-
wych], rum, sake, trawienie (alkohole i likiery wspomagające 
-), whisky wino, wódka, 35 kampanie marketingowe, infor-
macja marketingowa, marketing dotyczący promocji, marke-
ting bezpośredni, marketing afiliacyjny, informacja lub bada-
nia w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, mar-
keting cyfrowy, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, mar-
keting telefoniczny, marketing referencyjny, marketing towa-
rów i usług na rzecz innych, marketing towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, marketing ukierun-
kowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, 
ocena statystyczna danych marketingowych, oceny szacun-
kowe do celów marketingowych, opracowywanie ankiet 
marketingowych, opracowywanie i wdrażanie strategii mar-
ketingowych na rzecz innych, opracowywanie strategii i po-
mysłów marketingowych, organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-

cich, planowanie strategii marketingowych, pomoc w zakre-
sie marketingu, porady w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące marketingu, porady w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania 
marketingowego, porady w zakresie marketingu, produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja 
nagrań wideo w celach marketingowych, profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
projektowanie badań marketingowych, promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, prowadzenie badań 
marketingowych, przygotowywanie planów marketingo-
wych, reklama i marketing, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, sporządzanie raportów 
do celów marketingowych, świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, udostępnianie raportów 
marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marke-
tingu, usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, 
usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze 
w zakresie marketingu afiliacyjnego, usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, usługi franczyzowe związane z pomocą 
w zakresie marketingu, usługi konsultacyjne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii 
pozyskiwania funduszy, usługi konsultacyjne w zakresie mar-
ketingu, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpo-
średniego, usługi konsultingowe w zakresie marketingu in-
ternetowego, usługi marketingowe, usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingo-
we w dziedzinie restauracji, usługi marketingowe w dziedzi-
nie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wy-
szukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośrednie-
go, usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzeda-
ży], usługi planowania w celu badań marketingowych, usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi re-
klamowe i marketingowe, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, usługi 
w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, usługi w zakresie marketingu baz da-
nych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i służących do prezentacji marketingowych, zarządzanie per-
sonelem zajmującym się marketingiem, administrowanie 
dotyczące marketingu, agencje informacji handlowej [udo-
stępnianie informacji dotyczących działalności gospodar-
czej, na przykład marketingu lub danych demograficznych], 
analiza trendów marketingowych, analiza w zakresie marke-
tingu, badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, ar-
tykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, 
badania rynku i badania marketingowe, badania w dziedzi-
nie strategii marketingowych, doradztwo biznesowe w za-
kresie marketingu strategicznego, doradztwo dotyczące za-
rządzania marketingowego, doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo mar-
ketingowe w zakresie mediów społecznościowych, doradz-
two reklamowe i marketingowe, doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, doradztwo w zakre-
sie demografii do celów marketingowych, doradztwo w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu.
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(210) 516009 (220) 2020 07 13
(731) NATUBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Natura dla Ciebie PRIMA ZDROWIE

(531) 27.01.06, 05.03.15, 26.01.15, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, balsamy celów kosmetycznych, dezodoranty dla lu-
dzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski 
kosmetyczne, mydła, odzywki do włosów, olejki do celów 
kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], prepara-
ty do prania, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, balsa-
my do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, 
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, kolagen do celów 
medycznych, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty 
toaletowe, mineralne suplementy diety, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące, olejki lecznicze, preparaty wi-
taminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, zioła lecznicze, 35 badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi marketingowe.

(210) 516016 (220) 2020 07 13
(731) NATUBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) PRIMABIOTIC ZDROWIE DZIĘKI NATURZE

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 
kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski 
kosmetyczne, mydła, odżywki do włosów, olejki do celów 
kosmetycznych, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do odymiania [perfumy], prepara-
ty do prania, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, 
zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, 5 antybakteryjne środki do mycia rąk, balsa-
my do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, 
detergenty do celów medycznych, dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, herbata lecznicza, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, kolagen do celów 
medycznych, lecznicze pasty do zębów, lecznicze preparaty 
toaletowe, mineralne suplementy diety, mydła antybakte-
ryjne, mydła dezynfekujące, olejki lecznicze, preparaty wi-
taminowe, preparaty zawierające aloes do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające 
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplemen-
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające 
enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen-
ty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające 
kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, su-
plementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy 
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające 
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe 
w postaci plastrów, szampony lecznicze, środki dezynfekcyj-
ne do celów higienicznych, zioła lecznicze, 35 badania do-
tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, 
badania rynkowe, prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, reklama, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi marketingowe.

(210) 516043 (220) 2020 07 13
(731) JÓŹKÓW AGNIESZKA FIRMA JUBILERSKA AGAPOL, 

Grodków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jubiler A Agapol

(531) 17.02.01, 17.02.04, 17.05.05, 17.05.07, 17.05.25, 27.05.01, 
26.11.02, 26.11.09

(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie w tym naszyjni-
ki, kolczyki, pierścionki, broszki, bransoletki, zawieszki, wisior-
ki, kolie, klipsy, celebrytki, kamienie szlachetne, kamienie pół-
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szlachetne, dzbanki z metali szlachetnych, puchary z metali 
szlachetnych, patery z metali szlachetnych, breloczki, figurki 
z metali szlachetnych, wyroby zegarmistrzowskie: zegarki, 
zegary, budziki, korpusowe wyroby jubilerskie: dzbanki, tace, 
puchary, kielichy, misy, patery, sztućce, rozcinacze do listów, 
zakładki do książek, medale, plakietki, breloki, przyrządy 
chronometryczne.

(210) 516044 (220) 2020 07 14
(731) KUJAWSKI ŁUKASZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) weddingstudios it’s all about you

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 fotografia portretowa, fotoreportaże, fotogra-
fia, przedstawienie filmów, dystrybucja filmów, produkowa-
nie filmów, produkcja filmów, prezentacja filmów, montaż 
filmów, usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świad-
czenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających 
gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem sieci 
komputerowej online, montaż filmów fotograficznych, usłu-
gi produkcji filmów, produkcja filmów szkoleniowych, roz-
rywka filmowa.

(210) 516057 (220) 2020 07 14
(731) HYGGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) hausbett
(510), (511) 20 łóżka, łóżka w kształcie domku, łóżka domki, 
ramy do baldachimów.

(210) 516061 (220) 2020 07 14
(731) HYGGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Pabianice

(540) (znak słowny)
(540) kinder hausbett
(510), (511) 20 łóżka, łóżka w kształcie domku, łóżka domki, 
ramy do baldachimów.

(210) 516068 (220) 2020 07 15
(731) GLISZCZYŃSKI MICHAŁ 2BEFIT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) 2befit Studio
(510), (511) 41 organizowanie uczestnictwa uczniów w za-
jęciach edukacyjnych, organizowanie uczestnictwa uczniów 
w zajęciach rekreacyjnych, usługi rozrywkowe, zajęcia spor-
towe i kulturalne, zajęcia gimnastyczne, zajęcia sportowe, 
zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych.

(210) 516080 (220) 2020 07 15
(731) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) TASTE KEEPERS

(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 27.05.01

(510), (511) 32 syrop do lemoniady, syropy do napojów, 
33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (eks-
trakty owocowe), anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, cu-
raçao [likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje 
alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, 
likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn 
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające 
trawienie, whisky, wino, wódka, alkohol ryżowy.

(210) 516085 (220) 2020 07 15
(731) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 14.05.01, 14.05.02, 14.05.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 
26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 27.05.01

(510), (511) 32 syrop do lemoniady, syropy do napojów, 
33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe (eks-
trakty owocowe), anyżówka [likier], aperitify, arak, brandy, cu-
raçao (likier], cydr, destylowane napoje, destylowane napoje 
alkoholowe na bazie zbóż, dżin, gorzkie nalewki, gotowe 
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, koktajle, likiery, 
likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe z wyjątkiem 
piwa, napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, piquette [wino z wytłoczyn 
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające 
trawienie, whisky, wino, wódka, alkohol ryżowy.

(210) 516098 (220) 2020 07 15
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TODO PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.06, 26.04.22, 29.01.13
(510), (511) 1 materiały ognioodporne, 2 barwniki i bejce 
do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, preparaty 
do konserwacji drewna, rozpuszczalniki do farb i lakierów, 
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taśmy antykorozyjne, 17 farby izolacyjne, szczeliwa do po-
łączeń, taśmy i materiały uszczelniające do drzwi i okien, 
uszczelki i złącza, żywice akrylowe i syntetyczne, 19 bitu-
miczne produkty dla budownictwa, impregnaty do drew-
na, kleje budowlane, materiały ogniotrwałe, pianki poli-
uretanowe, spoiwa do murów, silikony, taśmy smołowe, 
zaprawy murarskie.

(210) 516099 (220) 2020 07 16
(731) GOŁDA MILENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP POLISH BRANDS

(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie spotkań bizne-
sowych, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marke-
tingu i promocji, doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące marketingu, doradztwo w zakresie mar-
ketingu biznesowego, doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, marketing imprez i wydarzeń, marketing 
internetowy, organizowanie i prowadzenie promocyjnych 
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, planowanie 
strategii marketingowych, produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, usługi doradcze w zakresie marketin-
gu, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, 
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i pro-
mocyjnych, planowanie spotkań biznesowych, pomoc, usłu-
gi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania bizneso-
wego, 41 usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
książek, usługi w zakresie publikacji książek, usługi wydaw-
nicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w In-
ternecie, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, 
wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
publikowanie książek, publikowanie książek edukacyjnych, 
publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(210) 516132 (220) 2020 07 16
(731) KOLENDOWICZ JACEK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA WĘDKARSTWA

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, 35 produkcja 
filmów reklamowych, promowanie towarów i usług w for-
mie sponsorowania wydarzeń sportowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych, 

usługi marketingowe, 41 fotografia, fotoreportaże, informa-
cja o rekreacji, kształcenie praktyczne (pokazy), organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie i pro-
wadzenie i prowadzenie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
organizowanie zawodów sportowych, produkcja filmów (in-
nych niż reklamowe), prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, przekazywanie „know-how” (szkolenia), publikowanie 
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnia-
nie filmów online nie do pobrania, usługi reporterskie.

(210) 516134 (220) 2020 07 16
(731) ARKUSZEWSKI DOMINIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GIN 521 WARSAW DRY GIN

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 33 dżin, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż on-line na-
pojów alkoholowych, usługi pośrednictwa w handlu, zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, badania opinii publicznej, badania 
rynkowe, badania biznesowe, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, re-
klama, usługi marketingowe, usługi lobbingu handlowego, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organi-
zowanie targów handlowych, promowanie towarów i usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, doradztwo 
w zakresie strategii komunikacyjnych public relations, do-
radztwo w zakresie strategii komunikacyjnych w reklamie, 
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, zarządzanie w działalności han-
dlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
handlowym lub przemysłowym, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, 41 prowadzenie blogów, dzien-
ników internetowych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publika-
cji elektronicznych nie do pobrania, 43 usługi restauracyjne, 
usługi barowe, kawiarnia, informacje i porady w zakresie 
przygotowywania posiłków, obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 516168 (220) 2020 07 17
(731) MIKOŁAJCZYK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMID, 
Stara Dębowa Wola
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(540) (znak słowny)
(540) mini bag
(510), (511) 16 materiały do opakowywania, materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby do pakowania 
wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, tor-
by z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, torby 
z tworzyw sztucznych do pakowania, worki na śmieci, worki 
na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 
worki na śmieci z tworzyw sztucznych [do użytku domowe-
go], 39 transport i składowanie, usługi doradcze w zakresie 
magazynowania towarów, składowanie odpadów, zbiór od-
padów, wywóz odpadów [transport], usuwanie odpadów, 
transport i przechowywanie odpadów, transport odpadów 
na wysypiska, usługi wywozu odpadów, 40 przetwarzanie 
odpadów, recykling odpadów i śmieci, udzielanie informacji 
związanych z recyklingiem odpadów, doradztwo związa-
ne z recyklingiem odpadów i śmieci, doradztwo związane 
z niszczeniem odpadów i śmieci, sortowanie odpadów i ma-
teriałów nadających się do recyklingu, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów 
i śmieci, usługi z zakresu zarządzania odpadami [recykling], 
obróbka i recykling opakowań, 42 doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska, badania środowiska, badania dotyczą-
ce ochrony środowiska, usługi badawcze w zakresie ochrony 
środowiska, badania w dziedzinie ekologii, badania naukowe 
dotyczące ekologii, badania z zakresu analizowania odpa-
dów, usługi projektowania związane z opakowaniami.

(210) 516176 (220) 2020 07 20
(731) RASMUS KACPER, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) WWWUJEK
(510), (511) 35 reklama i marketing, marketing internetowy, 
optymalizacja stron internetowych, reklama online poprzez 
komputerowe sieci komunikacyjne, reklama w Internecie 
dla osób trzecich, usługi w zakresie tworzenia marki (rekla-
ma i promocja), promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, usługi reklamowe, w tym reklama on-line 
w sieci komputerowej, reklama banerowa, reklama, usługi 
marketingowe, usługi agencji marketingowych, 41 kursy 
szkoleniowe, kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, organizowanie konferencji związanych z rekla-
mą, 42 projektowanie stron internetowych, programowanie 
stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie, tworze-
nie i programowanie stron internetowych, aktualizowanie 
stron internetowych dla osób trzecich, doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa internetowego, planowanie, projek-
towanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób 
trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych na te-
lefony komórkowe.

(210) 516262 (220) 2020 07 21
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) VEGE DOG
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne 
(w tym pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone 
i gotowane warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i go-
towane owoce, przetworzone kiełki warzyw, przetworzo-
ne kiełki fasoli, sałatki i surówki warzywne, sałatki i surówki 
owocowe, sałatki i surówki owocowo-warzywne, sałatki 

warzywno-mięsne, sałatki warzywno-rybne, sałatki gotowe, 
warzywa w puszkach, owoce w puszkach, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, składniki do sporządzenia zup, zupy, bu-
liony, preparaty do produkcji bulionu, przekąski na bazie 
warzyw, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, kapusta kwaszona, owoce kandyzowane, przecier 
pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabł-
kowy, dania gotowe warzywne, gotowe dania składające się 
głównie z mięsa, chrupki owocowe, chrupki ziemniaczane, 
przekąski ziemniaczane, krokiety, pasty do kanapek na bazie 
mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, roślin strączkowych, owoców 
oraz mieszanek tych produktów, masło z orzechów, suszo-
ne jadalne algi, algi do celów kulinarnych, oleje i tłuszcze 
jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów, dese-
ry mleczne, desery jogurtowe, desery na bazie sztucznego 
mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów 
mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe zawierające maka-
ron, dania i potrawy gotowe zawierające ryż, gotowe dania 
i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu, gotowe dania 
i potrawy na bazie zbóż, gotowe dania i potrawy na bazie 
zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i po-
trawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, gotowe dania 
i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, gotowe 
dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu zawierają-
ce mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potrawy na bazie 
makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, gotowe da-
nia i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem 
nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub płynne, za-
wierające głównie makaron, dania i potrawy gotowe suche 
lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne zboża, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża przetworzone, suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, makaron goto-
wy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, ryż, ryż 
gotowy, kanapki z parówką [hot dog], przyprawy, przyprawy 
korzenne, sosy, dresingi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, 
sos sojowy, półprodukty do produkcji sosów i dresingów, 
keczup, majonezy, musztarda, naleśniki, pizze, kanapki, kuku-
rydza prażona [popcorn], sushi, produkty spożywcze z cukru 
do przyrządzania deserów, puddingi do użytku jako desery, 
suflety deserowe, desery czekoladowe, desery lodowe, dese-
ry z muesli, desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany 
[parfait], budynie deserowe, budynie deserowe w proszku, 
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], muesli, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, 
płatki owsiane i pszeniczne, płatki kukurydziane, płatki jęcz-
mienne, płatki z naturalnego ryżu, chleb, pieczywo, 43 usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barów, pubów, re-
stauracji, kawiarni, lodziarni, pizzerii, gastronomia obwoźna, 
dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgo-
netek, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem 
food trucków, catering, obsługa gastronomiczna imprez 
okolicznościowych, przyjęć, uroczystości towarzyskich, im-
prez służbowych, bankietów, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej, szklanej zastawy stołowej i wyposażenia 
kuchni, doradztwo przy wyborze menu, usługi kelnerskie, 
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi biura turystyczne-
go związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, 
usługi hoteli, moteli, hosteli i pensjonatów, zakwaterowanie 
tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, usługi 
pensjonatów agroturystycznych, w tym zawierających zwie-
rzęta hodowlane.

(210) 516429 (220) 2020 07 24
(731) ZYGFRYD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowny)
(540) SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, filmy wideo, film ki-
nematograficzny, naświetlony, 41 produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, dystrybucja filmów, montaż filmów, studia 
filmowe, pokazy filmowe, rozrywka filmowa, dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, udostępnianie filmów online nie do po-
brania, sporządzanie napisów do filmów.

(210) 516475 (220) 2020 07 27
(731) MORZYWOŁEK JÓZEF, Świdnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINERAL MIST

(531) 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 5 odświeżacze powietrza, odświeżacze powie-
trza w sprayu, wkłady do odświeżaczy powietrza, spraye 
lecznicze, spraye odświeżające do pomieszczeń, 10 spraye 
do celów medycznych.

(210) 516476 (220) 2020 07 27
(731) DZIEDZIC ANDRZEJ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Palestra Pływania
(510), (511) 41 kultura fizyczna, usługi klubów zdrowia (zdro-
wie i ćwiczenia fizyczne), nauczanie indywidualne, organi-
zowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów 
[rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi tre-
nerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 
wynajmowanie obiektów sportowych, prowadzenie zajęć 
fitness, organizowanie zawodów sportowych, usługi klubo-
we [rozrywka lub nauczanie], informacja o imprezach roz-
rywkowych.

(210) 516537 (220) 2020 07 29
(731) HOW2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) how2
(510), (511) 9 podcasty, podcasty do pobrania, e-booki, 
książki, czasopisma i inne publikacje w formie elektronicz-
nej, oprogramowania, audiobooki, platformy oprogramo-
wania komputerowego, 38 podcasting, dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, telekonferencje, videocasting, 
wideokonferencje, emisja treści wideo, emisja filmów za po-
średnictwem Internetu, transmisja i dystrybucja danych lub 
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne-
cie i innych mediach, 41 publikacja gazet elektronicznych 
online, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, tworzenie [opracowywanie] pod-

castów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, kursy korespondencyjne, organizowanie kur-
sów korespondencyjnych, udostępnianie kursów korespon-
dencyjnych, usługi edukacyjne w postaci kursów korespon-
dencyjnych, usługi w zakresie nauczania korespondencyjne-
go, usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji i kongresów, prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, konkursy (organizowanie -) [edu-
kacja lub rozrywka], publikowanie książek i czasopism elek-
tronicznych online, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, produkcja filmów, publikowanie mate-
riałów multimedialnych online, wypożyczenie książek i in-
nych publikacji online, produkcja nagrań audiowizualnych, 
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie 
elektroniczne, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, publikowanie drogą elektroniczną, publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, 
innych niż do celów reklamowych, usługi wydawnicze, pro-
dukcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi tłumaczenia, usługi udostępnia-
nia w trybie on-line publikacji elektronicznych, doradztwo 
w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, wydawa-
nie audiobooków, publikowanie online, edukacja, edukacja, 
rozrywka i sport, udostępnianie filmów online, 42 platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości.

(210) 516544 (220) 2020 07 28
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(554) (znak przestrzenny)
(540) ENERGY BLACK FRUGO

(531) 19.01.04, 02.09.23, 05.07.22, 05.11.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje i syropy owo-
cowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki owocowe, 
bezalkoholowe napoje witaminizowane, bezalkoholowe 
napoje aromatyzowane owocami, bezalkoholowe napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, mrożone napoje 
owocowe, soki, bezalkoholowe koktajle owocowe, napoje 
izotoniczne i energetyczne.

(210) 516562 (220) 2020 07 29
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) WK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki [biżuteria], kol-
czyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do mankie-
tów, spinki do krawatów, łańcuszki [biżuteria], medale, breloki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], 18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, 
portmonetki, torby, kufry i torby podróżne, kufry bagażowe, 
kufry podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki [apaszki], 
paski skórzane [odzież], 35 reklama, reklamy telewizyjne, rekla-
my prasowe (przygotowywanie -), reklama korespondencyjna.

(210) 516563 (220) 2020 07 29
(731) W.KRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WK

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria, bransolety, broszki [biżuteria], kol-
czyki, klipsy, naszyjniki, pierścionki, wisiorki, spinki do mankie-
tów, spinki do krawatów, łańcuszki [biżuteria], medale, breloki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami], 18 parasole, plecaki, torby podróżne, portfele, 
portmonetki, torby, kufry i torby podróżne, kufry bagażowe, 
kufry podróżne, torebki, walizki, 25 apaszki, chustki [apaszki], 
paski skórzane [odzież], 35 reklama, reklamy telewizyjne, rekla-
my prasowe (przygotowywanie -), reklama korespondencyjna.

(210) 516581 (220) 2020 07 29
(731) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD,  

Yuhuan City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRT

(531) 26.04.04, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 12 amortyzatory do samochodów, amortyzato-
ry zawieszenia w pojazdach, resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, podwozia samochodów, pojazdy elektrycz-
ne, sprzęgła do pojazdów lądowych, pompy powietrzne [ak-
cesoria do pojazdów], opony do pojazdów, podwozia pojaz-
dów, urządzenia sprzęgające do pojazdów lądowych.

(210) 516620 (220) 2020 07 30
(731) CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glinianka
(540) (znak słowny)
(540) Mussuszki
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, kompozycje 
owoców przetworzonych, owoce konserwowane, owoce 
przetworzone.

(210) 516624 (220) 2020 07 30
(731) CONVECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Glinianka
(540) (znak słowny)
(540) Kisuszki
(510), (511) 29 warzywa suszone, warzywa przetworzone.

(210) 516637 (220) 2020 07 31
(731) WALABI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowny)
(540) WALABI
(510), (511) 20 meble, szafy i szafki, komody, skrzynie, konte-
nery meblowe, regały, łóżka, biurka, półki, stoły, stoliki i stoliki 
nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, zabudowy me-
blowe, meble do kuchni, meble do hoteli, restauracji, biur 
i lokali użytkowych, gotowe elementy mebli, części, osprzęt 
i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie, materace, 35 agen-
cje importowo-eksportowe, pośrednictwo handlowe, usługi 
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących 
towarów: mebli, gotowych elementów mebli, części, osprzę-
tu i akcesoriów do mebli, materiałów i elementów wyposaże-
nia wnętrz, usługi marketingowe oraz prezentacja towarów 
poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz 
inne środki komunikacji z możliwością złożenia zamówienia 
oraz zakupu na odległość w odniesieniu do powyższych to-
warów, usługi w zakresie reklamy, organizowanie, prowadze-
nie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, 
pokazów towarów, aukcji publicznych, reklama z wykorzy-
staniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych 
i multimedialnych-przeznaczona do transmisji telewizyjnej, 
radiowej, za pomocą Internetu i sieci komputerowych oraz 
innych środków komunikacji, produkcja, rozpowszechnianie 
i wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i/lub reklamowych, 
42 usługi w zakresie projektowania mebli i wnętrz, usługi ar-
chitektów wnętrz.

(210) 516650 (220) 2020 07 31
(731) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Belsk Duży
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królewski Cydr
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(531) 01.15.15, 05.07.13, 24.09.02, 24.09.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 cydr bezalkoholowy, 33 cydr.

(210) 516652 (220) 2020 07 31
(731) DAWIDEK KATARZYNA MIOBEL COSMETICS, 

Sosnowica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIOBEL

(531) 05.03.20, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, aloesowe pre-
paraty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory 
toaletowe], balsamy do celów kosmetycznych, dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do rzęs, 
kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczysz-
czające do celów kosmetycznych, mydła, mydło do golenia, 
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, pły-
ny do pielęgnacji włosów, płyny do przemywania pochwy 
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, 
pomadki do ust, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], prepara-
ty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, 
preparaty kosmetyczne do kąpieli, przeciw potowe mydła, 
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, szampony, 
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki 
do czyszczenia zębów, świece do masażu do celów kosme-
tycznych, toniki kosmetyczne do ciała, waciki do celów ko-
smetycznych, woda micelarna, zestawy kosmetyków, żele 
do masażu inne niż do celów medycznych, 35 usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej świadczone on-line w zakresie następujących to-
warów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toale-
towe], balsamy do celów kosmetycznych. dezodoranty dla 
ludzi i zwierząt, emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgna-
cji skóry, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do rzęs, kremy 
kosmetyczne, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczające 
do celów kosmetycznych. mydła, mydło do golenia, odżywki 
do włosów, olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielę-
gnacji włosów, płyny do przemywania pochwy do higieny in-
tymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, 
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty 
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe]. preparaty do kąpieli, nie-
lecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty ko-
smetyczne do kąpieli, przeciwpotowe mydła, sole kąpielowe 
do celów innych niż lecznicze, szampony. środki czyszczące 
do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zę-
bów. świece do masażu do celów kosmetycznych, toniki ko-
smetyczne do ciała, waciki do celów kosmetycznych, woda 
micelarna, zestawy kosmetyków, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych.

(210) 516654 (220) 2020 07 31
(731) MONAGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.17.25, 24.15.01, 24.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla 
zwierząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, odświeża-
cze zapachów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt 
jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, szampony dla 
zwierząt domowych jako nielecznicze preparaty do pie-
lęgnacji, spraye do ciała, preparaty do ciała w sprayu, 
spraye zapachowe do odświeżania tkanin, środki czysz-
czące w sprayu do użytku domowego, środki czyszczące 
w sprayu do tekstyliów, 5 insektycydy do użytku domowe-
go, insektycydy, lep na muchy- taśmy, lepy na muchy, pa-
pier przeciw molom, preparaty do odstraszania robactwa, 
preparaty do niszczenia szkodników, preparaty do zwalcza-
nia myszy, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty grzy-
bobójcze do stosowania w ogrodnictwie, preparaty grzy-
bobójcze do zabijania szkodników, preparaty hamujące 
rozwój larw, preparaty przeciw mchom, preparaty przeciw 
molom, produkty do zwalczania komarów do nakładania 
na moskitiery, proszki do zabijania pcheł, środki do tępie-
nia szkodników, środki do tępienia much, spraye przeciw 
owadom, środki odstraszające komary, środki odstraszające 
insekty, środki wabiące owady, trutki na szczury, środki od-
straszające zwierzęta, środki przeciwko gryzoniom, środki 
odstraszające owady, płyn odstraszający muchy, środki 
do zwalczania pająków, środki odstraszające mole, zawiesz-
ki odstraszające owady, spirale odstraszające komary, środ-
ki odstraszające owady dla ludzi, fumiganty, odświeżacze 
powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, dezodoranty 
do butów, dezodoranty do dywanów, dezodoranty do ku-
wet, dezodoranty do młynków do odpadków, dezodoranty 
do samochodów, dezodoranty do powietrza, dezodoranty 
łazienkowe, dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, 
materiały pochłaniające zapachy, preparaty neutralizują-
ce zapachy do użytku na odzieży i tekstyliach, preparaty 
do odświeżania powietrza, uniwersalne produkty dezodo-
ryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemy-
słowego, obroże przeciwpchelne, obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
środki owadobójcze, owadobójcze szampony dla zwierząt, 
owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, plastry prze-
ciw komarom dla niemowląt, bransoletki nasączone środ-
kiem odstraszającym owady, środki odstraszające komary 
do nakładania na skórę, środki odstraszające dla zwierząt, 
środki odstraszające insekty dla psów, środki odstraszające 
owady dla zwierząt, opaski na nadgarstek nasączone prepa-
ratami odstraszającymi owady, płynne opatrunki w sprayu, 
spraye odświeżające do pomieszczeń, spraye do dezodory-
zacji powietrza.
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(210) 516655 (220) 2020 07 31
(731) MONAGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) One shot
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwie-
rząt, aerozole pielęgnujące dla zwierząt, odświeżacze zapa-
chów dla zwierząt, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, 
szampony dla zwierząt, szampony dla zwierząt [nielecznicze 
preparaty pielęgnacyjne], szampony dla zwierząt domo-
wych [nielecznicze preparaty do pielęgnacji], spraye do ciała, 
preparaty do ciała w sprayu, spraye zapachowe do odświe-
żania tkanin, środki czyszczące w sprayu do użytku domowe-
go, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, 5 insektycydy 
do użytku domowego, insektycydy, lep na muchy [taśmy], 
lepy na muchy, mole [papier przeciw -], preparaty do odstra-
szania robactwa, preparaty do niszczenia szkodników, pre-
paraty do zwalczania myszy, preparaty do zwalczania pleśni, 
preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, 
preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, preparaty 
hamujące rozwój larw, preparaty przeciw mchom, preparaty 
przeciw molom, produkty do zwalczania komarów do nakła-
dania na moskitiery, proszki do zabijania pcheł, środki do tę-
pienia szkodników, środki do tępienia much, spraye przeciw 
owadom, środki odstraszające komary, środki odstraszające 
insekty, środki wabiące owady, trutki na szczury, środki od-
straszające zwierzęta, środki przeciwko gryzoniom, środ-
ki odstraszające owady, płyn odstraszający muchy, środki 
do zwalczania pająków, środki odstraszające mole, zawieszki 
odstraszające owady, spirale odstraszające komary, środ-
ki odstraszające owady dla ludzi, fumiganty, odświeżacze 
powietrza, odświeżacze powietrza w sprayu, dezodoranty 
do butów, dezodoranty do dywanów, dezodoranty do ku-
wet, dezodoranty do młynków do odpadków, dezodoranty 
do samochodów, dezodoranty (do powietrza), dezodoran-
ty łazienkowe, dezodoranty inne niż dla ludzi lub zwierząt, 
materiały pochłaniające zapachy, preparaty neutralizujące 
zapachy do użytku na odzieży i tekstyliach, preparaty do od-
świeżania powietrza, uniwersalne produkty dezodoryzujące 
do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
obroże przeciwpchelne, obroże przeciw pchłom dla zwie-
rząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, środki owado-
bójcze, owadobójcze szampony dla zwierząt, owadobójcze 
weterynaryjne środki do mycia, plastry przeciw komarom dla 
niemowląt, bransoletki nasączone środkiem odstraszającym 
owady, środki odstraszające komary do nakładania na skórę, 
środki odstraszające dla zwierząt, środki odstraszające insek-
ty dla psów, środki odstraszające owady dla zwierząt, opaski 
na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owa-
dy, płynne opatrunki w sprayu, spraye odświeżające do po-
mieszczeń, spraye do dezodoryzacji powietrza.

(210) 516657 (220) 2020 07 31
(731) PODLEŚNY BOGDAN PAWEŁ ANCHOR APARTMENTS, 

Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) Anchor Apartments
(510), (511) 43 zakwaterowanie na pobyt czasowy.

(210) 516658 (220) 2020 07 31
(731) ŻEROMSKI MATEUSZ, Złotokłos
(540) (znak słowny)
(540) Akademia Scrum
(510), (511) 41 edukacja.

(210) 516661 (220) 2020 07 31
(731) HEBDA KLAUDYNA NATURE, Łopoń
(540) (znak słowny)
(540) Nutta
(510), (511) 3 aromatyczne olejki eteryczne, naturalne olejki 
eteryczne, olejki eteryczne, olejki zapachowe, roślinne olej-
ki eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapacho-
wych, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domo-
wym, esencje eteryczne, zmieszane olejki eteryczne, esencje 
i olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne], preparaty 
zapachowe, substancje zapachowe do użytku osobistego, 
5 środki owadobójcze, kadzidełka do odstraszania owadów, 
spraye przeciw owadom, preparaty do niszczenia robactwa, 
preparaty do odstraszania robactwa, środki odstraszające 
insekty, środki odstraszające komary, środki odstraszające 
kleszcze, preparaty łagodzące objawy alergii i ukąszeń koma-
rów, kleszczy i innych owadów, preparaty i środki biobójcze, 
bakteriobójcze i do zwalczania kleszczy, środki do tępienia 
i odstraszania owadów, w tym kleszczy, preparaty do lecze-
nia skutków ukąszeń kleszczy.

(210) 516662 (220) 2020 08 01
(731) ZAJĄC MARCIN, Kamiennik
(540) (znak słowny)
(540) Shine Piękno jest w tobie
(510), (511) 44 zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, 
manicure, manicure (usługi -), usługi manicure i pedicure, 
usługi pedicure, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, zabiegi 
terapeutyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, usługi 
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów kosmetycz-
nych na twarz i ciało, nakładanie produktów kosmetycznych 
na ciało, usługi pielęgnacji paznokci, usługi salonów pielę-
gnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, leczenie kosmetyczne grzy-
ba palców nóg, pielęgnacja stóp, usługi pielęgnacji stóp, 
usługi masażu stóp, medyczna pielęgnacja stóp, masaż, ma-
saże, masaż sportowy, masaż tkanek głębokich, masaż gorą-
cymi kamieniami, informacje dotyczące masażu, opieka 
zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, usługi za-
biegów na cellulit, usuwanie cellulitu z ciała, usługi lecznicze 
dotyczące usuwania cellulitu, usługi zabiegów na cellulitis, 
fizjoterapia, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia ciepłem 
[medyczna], zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetyczne, za-
biegi pielęgnacji urody, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, zabiegi higienicz-
ne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla ciała, usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, odbudowa włosów, ścinanie 
włosów, uzupełnienie włosów, usługi farbowania włosów, 
kuracje do włosów, usługi prostowania włosów, usługi krę-
cenia włosów, stylizacja, układanie włosów, usługi obcinania 
włosów, mycie włosów szamponem, implantacja (wszcze-
pianie) włosów, usługi rozjaśniania włosów, dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], usługi trwałej ondulacji 
włosów, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
usługi plecenia włosów w warkocze, usługi w zakresie usu-
wania włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi 
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, udzielanie infor-
macji w dziedzinie stylizacji włosów, usługi lecznicze zwią-
zane z odrastaniem włosów, usługi woskowania ciała w celu 
usuwania włosów u ludzi, usługi terapeutyczne, usługi me-
dyczne, usługi mikrodermabrazji, usługi fizjoterapii, usługi 
dietetyków, usługi stawiania baniek, usługi drenażu limfa-
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tycznego, usługi opieki zdrowotnej, usługi elektroterapii dla 
fizjoterapii, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w za-
kresie terapii za pomocą światła, usługi terapii za pomocą 
komórek macierzystych, usługi podologa, usługi medyczne 
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi dermatolo-
giczne w zakresie leczenia chorób skóry, usługi fryzjerskie, 
usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi ko-
smetyczne, usługi kształtowania brwi, usługi nitkowania 
brwi, usługi farbowania brwi, usługi podkręcania rzęs, usługi 
tatuażu brwi, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, 
usługi farbowania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi salo-
nów fryzjerskich, usługi salonów piękności, usługi pielęgna-
cji urody, usługi terapii mikroigłowej, usługi woskowania 
ciała ludzkiego, usługi w zakresie makijażu, usługi laserowe-
go usuwania owłosienia, usługi męskich salonów fryzjer-
skich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi ko-
smetycznej pielęgnacji ciała, usługi w zakresie kuracji od-
chudzających, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi 
salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonów fryzjer-
skich dla kobiet, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi w zakre-
sie makijażu permanentnego, usługi w zakresie porad ko-
smetycznych, usługi w zakresie ozdabiania ciała, usługi do-
radcze związane z pielęgnacją skóry, usługi kosmetyczne 
w zakresie wykonywania makijażu, usługi w zakresie pielę-
gnacji skóry głowy, usługi w zakresie laserowego odmładza-
nia skóry, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi leczni-
cze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi pielęgna-
cji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi wizażystów, 
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, analiza kolorów [usłu-
gi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, 
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące 
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, 
elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetycz-
na, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, 
fryzjerskie (salony -), fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabine-
ty pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, konsultacje 
dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie żylaków 
za pomocą lasera, łaźnie tureckie, męskie salony fryzjerskie, 
obsługa obiektów i sprzętu saun, ozdabianie ciała, pielęgna-
cja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, sa-
lony piękności, solaria, świadczenie usług przez salony pięk-
ności, udostępnianie instalacji termalnych, udostępnianie 
obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], 
udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udzielanie infor-
macji o urodzie, udzielanie informacji związanych z usługa-
mi salonów piękności, usługi charakteryzatorów, usługi do-
radcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące kosme-
tyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi 
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub 
osobiście, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakła-
dania makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makija-
żu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi gabinetów 
odchudzania, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do ce-
lów kosmetycznych, usługi w zakresie naciągania skóry 
za pomocą lasera, usługi w zakresie udostępniania obiektów 
i sprzętu solariów, usługi w zakresie udostępniania saun, 
usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi salonu opalania 
natryskowego, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, 
usługi solariów, usługi solarium, usługi solariów i salonów 
oferujących zabiegi brązujące, usługi spa, usługi sztucznego 

opalania, usługi trwałego podkręcania rzęs, usługi salonów 
oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjer-
skich dla służb wojskowych, usługi opalania skóry dla ludzi 
w celach kosmetycznych, usługi opalania natryskowego dla 
ciała ludzkiego, usługi opalania natryskowego, usługi odsy-
sania tłuszczu, usługi manicure świadczone podczas wizyt 
domowych, usługi łaźni, akupunktura, doradztwo dietetycz-
ne, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie die-
ty i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, hydroterapia, 
konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie kon-
troli wagi ciała, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, muzy-
koterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kogni-
tywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kon-
troli wagi, ochrona zdrowia, opieka zdrowotna w zakresie 
terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z hydrote-
rapią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka 
zdrowotna związana z homeopatią, opracowywanie indy-
widualnych programów rehabilitacji fizycznej, pilates tera-
peutyczny, osteopatia, planowanie i nadzorowanie diety, 
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowa-
nie programów odchudzających, pomoc osobom w rzuca-
niu palenia, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w za-
kresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęcio-
wą, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo 
związane z dietą, profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, rehabili-
tacja fizyczna, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, 
udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego 
i żywieniowego, udzielanie informacji o wartości odżywczej 
produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie 
suplementów diety i odżywiania, udzielanie informacji 
związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie 
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, 
udzielanie informacji związanych z odżywianiem, usługi do-
radcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze i informacyj-
ne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i konsultacyjne 
w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, 
usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w za-
kresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa w za-
kresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z od-
chudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi hy-
droterapii domowej, usługi świadczone przez dietetyków, 
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydrotera-
pii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie 
krioterapii, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakre-
sie medytacji, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze gło-
wy, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej, usługi w zakresie planowania 
programów redukcji wagi, usługi w zakresie reiki, zapewnia-
nie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, ziołolecz-
nictwo, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi.

(210) 516667 (220) 2020 08 02
(731) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniVita MARKET
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(531) 26.11.02, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi 
agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi pro-
wadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi 
(sklepy detaliczne i hurtownie internetowe) w ramach umów 
franczyzy: usługi administrowania działalnością handlową, za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
online, usługi handlu hurtowego i detalicznego oraz handlu 
wysyłkowego, w tym również za pośrednictwem Internetu 
następujących towarów: suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty i artykuły hi-
gieniczne, produkty higieniczne, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, środki odkażające, cukierki do celów leczniczych, 
wyroby cukiernicze do celów leczniczych, dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność 
i preparaty żywnościowe do celów medycznych, dietetyczne 
artykuły spożywcze do pielęgnacji zdrowia na bazie witamin, 
substancji mineralnych i mikroelementów, chusteczki nasą-
czane płynami farmaceutycznymi, suplementy mineralne 
do żywności, odzież sanitarna, przyrządy do przygotowywa-
nia żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce 
do jedzenia, sztućce, widelce i łyżki, sztućce stołowe, papier, 
artykuły biurowe, opakowania z tworzyw sztucznych, pielusz-
ki jednorazowe, chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, 
kalendarze, ręczniki kuchenne w rolkach, ręczniki papierowe, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kie-
liszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki 
do czyszczenia, garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuch-
ni, termosy na jedzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki 
czyszczące, serwisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przy-
bory kuchenne nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, 
ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane, suszone 
i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty 
mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztar-
dzie, occie lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne 
przekąski, makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czeko-
lada, chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbe-
ty, kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 
słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, tor-
tille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoho-
lowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane napoje 
gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, woda 
mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owocowe, syro-
py do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, napoje izoto-
niczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napo-
jów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo bezalkoholo-
we, 39 usługi dostarczania towarów, informacja o składowaniu 
i transporcie, usługi magazynowania i opakowywania produk-
tów i towarów, usługi transportu samochodowego, usługi 
wynajmowania magazynów, usługi wynajmowania garaży 
i miejsc parkingowych, 43 przygotowywanie i dostarczanie 
żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 516668 (220) 2020 08 02
(731) MARKETVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) miniVita MARKET

(531) 26.04.04, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usłu-
gi agencji informacji handlowej, usługi reklamowe, usługi 
prowadzenia lub zarządzania przedsiębiorstwami handlo-
wymi (sklepy detaliczne i hurtownie internetowe) w ramach 
umów franczyzy: usługi administrowania działalnością han-
dlową, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, usługi handlu hurtowego i detalicznego 
oraz handlu wysyłkowego, w tym również za pośrednic-
twem Internetu następujących towarów: suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, żywność dla niemowląt, preparaty 
i artykuły higieniczne, produkty higieniczne, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, środki odkażające, cukierki do ce-
lów leczniczych, wyroby cukiernicze do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
dietetyczna żywność i preparaty żywnościowe do celów 
medycznych, dietetyczne artykuły spożywcze do pielęgna-
cji zdrowia na bazie witamin, substancji mineralnych i mikro-
elementów, chusteczki nasączane płynami farmaceutycz-
nymi, suplementy mineralne do żywności, odzież sanitarna, 
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne 
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, widelce 
i łyżki, sztućce stołowe, papier, artykuły biurowe, opakowa-
nia z tworzyw sztucznych, pieluszki jednorazowe, chusteczki 
jednorazowe, papier toaletowy, kalendarze, ręczniki kuchen-
ne w rolkach, ręczniki papierowe, zastawa stołowa, przybo-
ry kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do pi-
cia i akcesoria barowe, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, kubki, szmatki do czyszczenia, 
garnki, filiżanki, deski do krojenia do kuchni, termosy na je-
dzenie, garnki kuchenne, serwetniki, gąbki czyszczące, ser-
wisy do herbaty, czajniczki do herbaty, przybory kuchenne 
nieelektryczne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mię-
sne, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, 
galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, 
oleje i tłuszcze jadalne, warzywa w oleju, musztardzie, occie 
lub syropie, orzechy, potrawy gotowe i pikantne przekąski, 
makarony, ryż i potrawy zbożowe, sól, przyprawy i dodat-
ki smakowe, pikantne sosy, wyroby piekarnicze, czekolada, 
chleb, wyroby cukiernicze, lód, mrożone jogurty i sorbety, 
kawa, herbata, kakao, zboża, ryż, mąka, drożdże i zaczyny, 
lody, cukier, miód, drożdże, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, 
słodycze i cukierki, chipsy [produkty zbożowe), makarony, 
tortille, zboża, piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalko-
holowe, napoje na bazie orzechów i soi, aromatyzowane na-
poje gazowane, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, 
woda mineralna [napoje], woda gazowana, napoje owoco-
we, syropy do wyrobu napojów, napoje i soki warzywne, na-
poje izotoniczne, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki 
do napojów gazowanych, koktajle bezalkoholowe, piwo 
bezalkoholowe, 39 usługi dostarczania towarów, informacja 
o składowaniu i transporcie, usługi magazynowania i opako-
wywania produktów i towarów, usługi transportu samocho-
dowego, usługi wynajmowania magazynów, usługi wynaj-
mowania garaży i miejsc parkingowych, 43 przygotowywa-
nie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

(210) 516700 (220) 2020 08 04
(731) KRYSZYŁOWICZ MARIA INSURADA, Dobre
(540) (znak słowny)
(540) Insurada Maria Kryszyłowicz
(510), (511) 36 doradztwo ubezpieczeniowe, organizowa-
nie ubezpieczenia, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi 
ubezpieczeń osobistych, usługi zarządzania ubezpiecze-
niami, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczeniowe 
usługi brokerskie, usługi agencji ubezpieczeniowej, agencje 
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ubezpieczeniowe, administrowanie planami ubezpiecze-
niowymi, badania w zakresie ubezpieczeń, administracja 
w zakresie ubezpieczeń, usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce mienia, usługi ubezpieczeniowe dotyczące życia, poda-
wanie wysokości składek ubezpieczeniowych, podawanie 
notowań składek ubezpieczeniowych, skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, usługi dorad-
cze w zakresie ubezpieczeń, ubezpieczenia od odpowie-
dzialności osób trzecich, usługi finansowe związane z ubez-
pieczeniami, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie 
nieruchomości, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie, udostępnianie informacji o działalności ubezpie-
czeniowej, usługi doradcze dotyczące umów ubezpie-
czeniowych, udzielanie informacji dotyczących obliczania 
składek ubezpieczeniowych, pośrednictwo w usługach 
doradczych w zakresie ubezpieczeń, usługi planowania 
związane z ubezpieczeniami na życie, pośrednictwo w za-
kresie ubezpieczeń innych niż na życie, udzielanie informa-
cji online dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, organizowanie ubezpieczeń na życie, 
doradztwo związane z zawieraniem ubezpieczeń, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi doradcze i infor-
macyjne dotyczące pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 516702 (220) 2020 08 04
(731) BK GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Julka Cafe

(531) 11.03.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi kawiarni, kawiarnia, usługi barów ka-
wowych, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie 
posiłków i napojów, lodziarnie.

(210) 516704 (220) 2020 08 04
(731) STOLBRZEG PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łańcut

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STOLBRZEG DESIGN

(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, meblościanki, meble skórzane, me-
ble tapicerowane, ławy [meble], kredensy, kontuary [me-
ble], meble domowe, meble stołówkowe, meble szkolne, 
meble metalowe, kartoteki [meble], meble łączone, meble 
komputerowe, meble łazienkowe, konsole, szafki, meble sy-

pialne, meble drewniane, meble rattanowe, pufy [meble], 
meble trzcinowe, szafy, meble biurowe, meble wielofunk-
cyjne, zestawy mebli, półki [meble], komody, meble ku-
chenne, narożniki [meble], barki [meble], meble sklepowe, 
meble ogrodowe, zewnętrzne meble, stoły, regały, meble 
wypoczynkowe, meble gięte, meble bambusowe, gabloty 
[meble], toaletki, elementy meblowe, taborety ruchome 
[meble], meble do siedzenia, lady sprzedażowe [meble], 
półki wiszące [meble], meble modułowe [kombinowane], 
modułowe meble łazienkowe, meble do salonu, meble za-
wierające łóżka, meble do przechowywania, biurka modu-
łowe [meble], segmenty mebli ściennych, meble do oran-
żerii, zestawy mebli kuchennych, meble dla dzieci, meble 
dla niemowląt, meble do wnętrz, meble ogrodowe drew-
niane, wysokie stołki [meble], meble do przebieralni, mo-
dułowe układy półek [meble], komplety mebli do salonu, 
meble kuchenne do zabudowy, meble kuchenne na wy-
miar, meble do eksponowania towarów, moduły do prze-
chowywania [meble], meble do sal koncertowych, szafki 
do komputerów [meble], meble do użytku przemysłowego, 
meble do pokojów dziecinnych, meble w stylu antycznym, 
szafki na materiały biurowe [meble], meble na miarę (do za-
budowy), panele do podziału pomieszczeń [meble], meble 
do użytku w audytoriach, meble sypialniane na wymiar 
(do zabudowy), meble przystosowane do użytku przez 
osoby z trudnościami w poruszaniu się, łóżka, łóżka dziecię-
ce, łóżka piętrowe, konstrukcje drewniane łóżka, 35 usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami.

(210) 516727 (220) 2020 08 03
(731) STANISŁAWEK OLIWIA KINGA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowny)
(540) GRAVVKA
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy.

(210) 516728 (220) 2020 08 03
(731) STANISŁAWEK OLIWIA KINGA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G

(531) 26.11.13, 26.11.25, 27.05.21
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy.

(210) 516729 (220) 2020 08 03
(731) RAJNER MONIKA FIRMA USŁUGOWA, Trzebiatów
(540) (znak słowny)
(540) Baltic Cliff
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, usługi 
restauracji hotelowych, usługi barów i restauracji, hotele, ho-
stele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
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(210) 516734 (220) 2020 08 03
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POL-REM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Myszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POL rem

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.12, 
27.05.19, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.12, 26.04.18, 
26.04.22, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.09, 26.11.10, 29.01.13

(510), (511) 37 usługi budowlano - remontowe w zakresie 
budynków i obiektów przemysłowych.

(210) 516735 (220) 2020 08 03
(731) BIO PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Less IS MORE

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki.

(210) 516736 (220) 2020 08 03
(731) STANISŁAWEK OLIWIA KINGA, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAVVKA

(531) 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 30 napoje na bazie kawy.

(210) 516743 (220) 2020 08 03
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fldx NASK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.09, 26.04.11, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.06, 
26.11.13

(510), (511) 9 alarmy, instalacje elektryczne do zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, elektryczne urzą-
dzenia kontrolno - sterujące, urządzenia monitorujące 
inne niż do celów medycznych, wykrywacze (detektory), 
przyrządy pomiarowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, 
mierniki, urządzenia testujące inne niż do celów medycz-
nych, urządzenia do przetwarzania danych, przyrządy ob-
serwacyjne, urządzenia do nauczania, urządzenia elektro-
dynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, elektrycz-
ne instalacje przeciwwłamaniowe, sprzęgacze [urządzenia 
przetwarzające dane], monitory [programy komputero-
we], 35 komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie 
wywiadu rynkowego, 38 transfer strumieniowy danych, 
42 badania techniczne, programowanie komputerów, pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego, analiza sys-
temów komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywi-
rusowej komputerów, oprogramowanie jako usługa (SaaS), 
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, chmura obliczeniowa, usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, monitorowanie systemów kom-
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego do-
stępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, elektroniczne 
monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykry-
wania kradzieży tożsamości w Internecie, elektroniczne 
monitorowanie aktywności związanej z kartami kredyto-
wymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, platforma 
jako usługa (PaaS), tworzenie platform komputerowych, ba-
dania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, 45 usłu-
gi detektywistyczne.

(210) 516747 (220) 2020 08 04
(731) DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA,  

Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CROWDconnect

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.06, 
26.13.01

(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usłu-
gi finansowe, w tym: analizy finansowe, crowdfunding, do-
radztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, 
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, maklerstwo, 
notowania giełdowe, organizacja zbiórek pieniężnych, 
pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo 
w obrocie akcjami i obligacjami, udostępnianie informacji 
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania.
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(210) 516749 (220) 2020 08 04
(731) HAPPY PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.01.08, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce 
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwie-
rząt, słód.

(210) 516750 (220) 2020 08 04
(731) SŁOTA RAFAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APN SPORTOWIEC MODLNICZKA 2020 M

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.21, 27.05.23, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 
26.11.02, 26.11.05, 26.11.12, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.13, 
24.01.15

(510), (511) 25 bluzy sportowe, koszule sportowe, kurtki 
sportowe, skarpetki sportowe, czapki sportowe, odzież spor-
towa, stroje sportowe, 41 szkolenia sportowe, usługi sporto-
we, zajęcia sportowe, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych i zawodów sportowych.

(210) 516768 (220) 2020 08 04
(731) APC KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kuma dla profesjonalistów od 1990

(531) 09.07.19, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do piekarnictwa, cu-
kiernictwa, lodziarstwa i gastronomii, 29 mleko, wyroby 
mleczarskie, jaja, oleje i tłuszcze jadalne, 30 zboża, cukier, 

czekolada, wyroby cukiernicze i piekarskie, herbata, kawa, 
kakao, przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona, pa-
sze dla zwierząt.

(210) 516782 (220) 2020 08 04
(731) KRZEMIEŃ MILANA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) to zależy PRAWO DLA BIZNESU

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.01, 
01.15.11, 26.13.01

(510), (511) 41 publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, 45 usługi prawne.

(210) 516783 (220) 2020 08 04
(731) STACJA GRAWITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Stacja Grawitacja
(510), (511) 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 wy-
posażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, artykuły 
i sprzęt sportowy, 35 pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, pomoc w zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc w zakre-
sie działalności gospodarczej związana z organizowa-
niem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchi-
singu, doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie fran-
chisingu, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, 41 edukacja, roz-
rywka i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
45 porady prawne w zakresie franchisingu, profesjonalne 
konsultacje prawne dotyczące franchisingu.

(210) 516792 (220) 2020 08 05
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CW CZARNA WOŁGA

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.01.01, 
27.01.02, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.03, 26.04.09

(510), (511) 41  pisanie i publikacja tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, 
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usługi wy-
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dawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe w po-
staci produkcji estradowej i kabaretu, rozrywka, kabarety 
i dyskoteki, produkcja filmów, innych niż reklamowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 516794 (220) 2020 08 05
(731) PACHOLCZYK TOMASZ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) El Cartel
(510), (511) 2 barwniki do tatuaży, tusze do tatuaży, barw-
niki spożywcze [pigmenty spożywcze], barwniki spożywcze, 
3 tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 8 igły do ta-
tuaży, przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, przyrządy 
do tatuowania, sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, 
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla lu-
dzi i zwierząt, 10 przykrycia do celów znieczulenia ogólne-
go, aparatura i instrumenty chirurgiczne, uchwyty do igieł 
do użytku chirurgicznego, igły do akupunktury, 16 afisze, 
plakaty z papieru lub kartonu, plakaty z papieru, jednora-
zowe produkty papierowe, materiały drukowane, materia-
ły i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, druki, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu 
lub tworzyw sztucznych, 35 usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą mebli, usługi handlu detalicznego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu deta-
licznego w zakresie baterii, usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne 
dla konsumentów, pomoc w prowadzeniu działalności go-
spodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, oferowanie i wynajem prze-
strzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na rekla-
my, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, usługi organizowania targów i wystaw han-
dlowych, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
agencje reklamowe, administrowanie konkursami w celach 
reklamowych, administrowanie dotyczące marketingu, 
marketing handlowy [inny niż sprzedaż], marketing imprez 
i wydarzeń, marketing internetowy, ogłoszenia drobne, ofe-
rowanie próbek produktów, plakaty reklamowe - rozlepia-
nie, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów 
reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, 
produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja 
reklam, promocja sprzedaży, promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, projektowanie ulotek reklamo-
wych, projektowanie materiałów reklamowych, promocyjne 
usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, 
wykonywanie materiałów reklamowych, wydawanie ulotek 
reklamowych, 44 kosmetyczne wykonywanie tatuaży za po-
mocą lasera, laserowe usuwanie tatuaży, salony tatuażu, 
usługi w zakresie tatuażu, higiena i pielęgnacja urody istot 
ludzkich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, przekłuwanie 
ciała, tatuowanie, ozdabianie ciała, usługi terapii mikroigło-
wej, usługi tatuażu brwi, usługi w zakresie mikropigmentacji, 
usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu per-
manentnego, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla 
ludzi, zabiegi kosmetyczne dla ciała.

(210) 516795 (220) 2020 08 05
(731) GĄSIOROWSKA ANNA, Stefanowo
(540) (znak słowny)
(540) LENIWA GOSPODYNI
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami 
do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 43 or-
ganizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowa-
nie bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoob-
sługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożyw-
cze, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, 
serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie napojów 
w małych browarniach, serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, serwowanie napojów w pubach z bro-
warem, serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, snack-bary, 
stołówki, usługi barów i restauracji, usługi barów kawowych, 
usługi barów piwnych, usługi barów z sokami, usługi baro-
we, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi 
herbaciarni, usługi kawiarni, usługi klubów w zakresie do-
starczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów, usługi 
mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych ku-
charzy, bary, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szyb-
kiej obsługi [snack-bary], dekorowanie ciast, dekorowanie 
żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, kontraktowe usługi 
w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności i na-
pojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, 
usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, 
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi snack-
-barów, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w za-
kresie bankietów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie 
gotowania posiłków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
usługi w zakresie kantyn, usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w napo-
je, usługi zaopatrzenia w żywność, zapewnianie pomiesz-
czeń na uroczystości, zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach.

(210) 516797 (220) 2020 08 05
(731) SMRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
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(540) Sino
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, lakiery do paznokci, bro-
kat do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, zmywacze 
do paznokci, tusze do rzęs, kosmetyki, mydła, szampony, 
olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia 
i odświeżania, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki to-
aletowe, wosk krawiecki i szewski, preparaty toaletowe, pre-
paraty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty 
do prania, środki do czyszczenia pojazdów, środki zapacho-
we do celów domowych, preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne 
i zapachowe, 8 zalotki do rzęs, obcinacze do paznokci [elek-
tryczne lub nieelektryczne], pilniki do paznokci, elektryczne 
pilniki do paznokci, polerki do paznokci, elektryczne lub 
nieelektryczne, zestawy do pedicure, zestawy do manicu-
re, zestawy do golenia, urządzenia do karbowania włosów 
[karbownice], urządzenia do laserowego usuwania włosów 
inne niż do celów medycznych, urządzenia do przekłuwania 
uszu, przyrządy do tatuowania, przybory do depilacji, elek-
tryczne lub nieelektryczne, pincety, lokówki, elektryczne 
urządzenia do zaplatania włosów, etui na maszynki do gole-
nia, 35 sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Inter-
net oraz sklepów detalicznych i hurtowych klejów do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, kosmetyków do rzęs, rzęs 
sztucznych, lakierów do paznokci, brokatów do paznokci, 
naklejanych ozdób do paznokci, preparatów do pielęgnacji 
paznokci, sztucznych paznokci, zmywaczy do paznokci, za-
lotek do rzęs, obcinaczy do paznokci [elektryczne lub nie-
elektryczne], pilników do paznokci, elektrycznych pilników 
do paznokci, polerek do paznokci [elektryczne lub nieelek-
tryczne], lamp do paznokci, szczoteczek do rzęs, zestawów 
do pedicure, zestawów do manicure, zestawów do golenia, 
urządzeń do karbowania włosów [karbownice], urządzeń 
do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów me-
dycznych, urządzeń do przekłuwania uszu, przyrządów 
do tatuowania, przyborów do depilacji [elektryczne lub nie-
elektryczne], pincet, lokówek, elektrycznych urządzeń do za-
platania włosów, etui na maszynki do golenia, kosmetyków, 
mydeł, mydeł leczniczych, szamponów, olejków eterycz-
nych, produktów perfumeryjnych, olejków esencjonalnych 
i ekstraktów aromatycznych, preparatów do czyszczenia 
i odświeżania, preparatów do pielęgnacji zwierząt, środków 
toaletowych, wosku krawieckiego i szewskiego, preparatów 
toaletowych, preparatów do czyszczenia i polerowania skóry 
i butów, preparatów do prania, środków do czyszczenia po-
jazdów, środków zapachowych do celów domowych, prepa-
ratów do mycia i pielęgnacji ciała, środków do higieny jamy 
ustnej, środków perfumeryjnych i zapachowych, herbat, 
herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, 
ekstraktów ziołowych do celów medycznych i naturalnych 
suplementów diety, balsamów do użytku medycznego, 
maści do celów farmaceutycznych, olejków leczniczych, soli 
do kąpieli mineralnych, reklamy radiowe i telewizyjne, rekla-
my za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza 
Internetu, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem mediów społecznościowych, dystrybu-
cja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, 
broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom, usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pośrednictwem bloga, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, 44 usługi medycz-
ne w zakresie dermatologii estetycznej, higieny i pielęgnacji 
urody, usługi klinik kosmetycznych, salonów kosmetycznych, 

salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów odnowy 
biologicznej, usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, 
upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, usługi 
manicure i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi wi-
zażu, usługi udostępniania saun, solariów, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia i urody, usługi higieniczne i kosmetyczne, 
w tym zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy.

(210) 516798 (220) 2020 08 05
(731) GĄSIOROWSKA ANNA, Stefanowo
(540) (znak słowny)
(540) leniwagospodyni
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami 
do przygotowywania żywności, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi 
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferują-
cych posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 43 organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie 
bankietów, organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie, 
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, 
przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie 
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, 
restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoob-
sługowe, restauracje serwujące wykwintne artykuły spożyw-
cze, restauracje z grillem, restauracje dla turystów, serwowa-
nie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, 
serwowanie napojów w małych browarniach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, snack-bary, stołówki, usługi ba-
rów i restauracji, usługi barów kawowych, usługi barów piw-
nych, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi bufetów 
w zakresie barów koktajlowych, usługi kateringowe w zakre-
sie bufetów firmowych, usługi herbaciarni, usługi kawiarni, 
usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, 
usługi koktajlbarów, usługi mobilnych restauracji, usługi 
obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi ogródków 
piwnych, usługi osobistych kucharzy, bary, bary przekąsko-
we, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary], usługi 
świadczone przez bary bistro, dekorowanie ciast, dekorowa-
nie żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośred-
nictwem furgonetek, imprezy firmowe [zapewnianie jedze-
nia i napojów], kafeterie [bufety], kawiarnia, kontraktowe 
usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w re-
stauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla go-
ści, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji hotelowych, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi re-
stauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, 
usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi snack-
-barów, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi w zakre-
sie dostarczania napojów, usługi w zakresie gotowania posił-
ków, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie kan-
tyn, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie żywności 
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i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napo-
je, usługi zaopatrzenia w napoje, usługi kateringowe w zakre-
sie zaopatrzenia w żywność, usługi zaopatrzenia w żywność, 
zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 516799 (220) 2020 08 05
(731) SMRT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
(540) (znak słowny)
(540) Sino Lashes
(510), (511) 3 kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kosmetyki do rzęs, rzęsy sztuczne, lakiery do paznokci, bro-
kat do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, preparaty 
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, zmywacze 
do paznokci, tusze do rzęs, kosmetyki, mydła, szampony, olejki 
eteryczne, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne i eks-
trakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, 
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, wosk kra-
wiecki i szewski, preparaty toaletowe, preparaty do czyszcze-
nia i polerowania skóry i butów, preparaty do prania, środki 
do czyszczenia pojazdów, środki zapachowe do celów domo-
wych, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny 
jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, 35 sprzedaż 
za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz skle-
pów detalicznych i hurtowych klejów do przymocowywania 
sztucznych rzęs, kosmetyków do rzęs, rzęs sztucznych, lakie-
rów do paznokci, brokatów do paznokci, naklejanych ozdób 
do paznokci, preparatów do pielęgnacji paznokci, sztucznych 
paznokci, zmywaczy do paznokci, zalotek do rzęs, obcina-
czy do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], pilników 
do paznokci, elektrycznych pilników do paznokci, polerek 
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], lamp do pa-
znokci, szczoteczek do rzęs, zestawów do pedicure, zestawów 
do manicure, zestawów do golenia, urządzeń do karbowania 
włosów [karbownice], urządzeń do laserowego usuwania wło-
sów, inne niż do celów medycznych, urządzeń do przekłuwa-
nia uszu, przyrządów do tatuowania, przyborów do depilacji 
[elektryczne lub nieelektryczne], pincet, lokówek, elektrycz-
nych urządzeń do zaplatania włosów, etui na maszynki do go-
lenia, kosmetyków, mydeł, mydeł leczniczych, szamponów, 
olejków eterycznych, produktów perfumeryjnych, olejków 
esencjonalnych i ekstraktów aromatycznych, preparatów 
do czyszczenia i odświeżania, preparatów do pielęgnacji 
zwierząt, środków toaletowych, wosku krawieckiego i szew-
skiego, preparatów toaletowych, preparatów do czyszczenia 
i polerowania skóry i butów, preparatów do prania, środków 
do czyszczenia pojazdów, środków zapachowych do celów 
domowych, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, środków 
do higieny jamy ustnej, środków perfumeryjnych i zapacho-
wych, herbat, herbat leczniczych, herbat ziołowych do ce-
lów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycz-
nych i naturalnych suplementów diety, balsamów do użytku 
medycznego, maści do celów farmaceutycznych, olejków 
leczniczych, soli do kąpieli mineralnych, reklamy radiowe i te-
lewizyjne, reklamy za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, zwłaszcza Internetu, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, pro-
spektów, broszur), analizy rynkowe, zarządzanie w zakre-
sie zamówień handlowych, handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom, usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, usługi programów 
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 44 usługi 
medyczne w zakresie dermatologii estetycznej, higieny i pie-
lęgnacji urody, usługi klinik kosmetycznych, salonów kosme-

tycznych, salonów piękności, salonów fryzjerskich, salonów 
odnowy biologicznej, usługi w zakresie zabiegów kosmetycz-
nych, upiększających, pielęgnacyjnych, zabiegi depilacyjne, 
usługi manicure i pedicure, usługi w zakresie makijażu, usługi 
wizażu, usługi udostępniania saun, solariów, usługi doradcze 
w zakresie zdrowia i urody, usługi higieniczne i kosmetyczne, 
w tym zabiegi na twarz, ciało, rzęsy, paznokcie, włosy.

(210) 516800 (220) 2020 08 05
(731) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowny)
(540) KOSTKA PGG
(510), (511) 4 antracyt, brykiety węglowe, brykiety materia-
łów palnych, mieszaniny węgla z biokomponentami i bioma-
są, miał węglowy, węgiel kamienny, 35 wyselekcjonowanie, 
z myślą o osobach trzecich, produktów węglowych i węgla 
dla umożliwienia konsumentom obejrzenia towaru i dokona-
nia zakupu, w tym także za pośrednictwem Internetu, usługi 
hurtowni i składu opału w zakresie oferowania węgla i pro-
duktów węglopochodnych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 konfekcjonowanie węgla i produktów wę-
glowych w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazy-
nowanie węgla i produktów węglowych, usługi transportowe.

(210) 516813 (220) 2020 08 05
(731) SZOT MICHAŁ P.P.H.U. SZOT-FOOD, Milejów-Osada
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOT FOOD

(531) 05.07.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, koncentraty pomidorowe [purée], 
30 sosy, keczup, 32 soki, napoje bezalkoholowe.

(210) 516824 (220) 2020 08 06
(731) SALAMON MACIEJ MS SYSTEMATIC - MACIEJ 

SALAMON, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST FADE R BARBER ESTD 2020

(531) 02.09.18, 14.07.18, 14.07.20, 24.01.05, 01.01.05, 27.05.01, 
27.05.05, 25.01.15, 25.01.19, 29.01.14

(510), (511) 44 fryzjerstwo, salony fryzjerskie, usługi fryzjer-
skie, fryzjerstwo męskie, męskie salony fryzjerskie, usługi sa-
lonów fryzjerskich, usługi męskich salonów fryzjerskich.
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(210) 516827 (220) 2020 08 05
(731) CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPLENDIVO EST. 2000

(531) 29.01.06, 27.05.01, 24.09.02, 24.01.09
(510), (511) 5 preparaty do mycia zwierząt, preparaty we-
terynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, środki do my-
cia psów, lotony dla psów, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, 31 pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, 
produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż i ziaren 
zbóż jako pasza dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniają-
ce dla zwierząt, suchary dla psów, ziarno do żywienia zwie-
rząt, algi spożywcze dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia 
dla zwierząt, drożdże jako pasza dla zwierząt, kiszonki jako 
pokarm dla zwierząt, mączka dla zwierząt, pokarm dla pta-
ków, pokarm dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, pokar-
my puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla psów, preparaty spożywcze dla kotów, pre-
paraty spożywcze dla zwierząt, preparaty zbożowe będące 
paszą dla zwierząt, jadalne przysmaki dla kotów, jadalne 
przysmaki dla psów, pokarm dla kotów na bazie ryb lub skła-
dający się z ryb, pasze zwierzęce w formie granulek, napoje 
dla zwierząt z rodziny psów, napoje dla zwierząt domowych, 
napoje dla kotów, mieszanki paszowe dla zwierząt, kości 
do żucia dla psów, kości dla psów, karmy dla kotów, karma 
dla psów, karma dla psów biorących udział w gonitwach, kar-
ma dla królików, karma dla koni, karma dla gryzoni, jadalne 
smakołyki dla zwierząt, jadalne smakołyki dla koni, jadalne 
przysmaki dla zwierząt domowych, jadalne produkty do żu-
cia dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, ciastka dla zwierząt, ciastka dla 
szczeniaków, ciastka dla kotów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia psów, artykuły spożywcze 
zawierające wątróbkę do karmienia kotów, artykuły spo-
żywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, artykuły 
spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia ko-
tów, artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmie-
nia kotów, artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające fosforan 
służące do karmienia zwierząt, artykuły spożywcze w postaci 
kółeczek do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci 
kółeczek do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia kotów, artykuły spożywcze o smaku 
mięsa z kurczaka do karmienia psów, artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia kotów, artykuły spo-
żywcze dla szczeniąt, artykuły jadalne do żucia dla psów, al-
garobilla [pasza dla zwierząt], produkty do tuczenia zwierząt, 
produkty na ściółkę dla zwierząt, papier ścierny dla zwierząt 
domowych jako ściółka, piasek aromatyczny dla zwierząt do-
mowych jako ściółka.

(210) 516832 (220) 2020 08 06
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) BYK
(510), (511) 30 produkty żywnościowe niskocukrowe, takie 
jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu muffin, płatki zbożowe, 
cukierki, batony na bazie zbóż, batony na bazie sezamu, sosy, 
batony zbożowe i energetyczne, chleb, chrupiące pieczywo, 
ciasta, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, cia-
sta wegańskie, ciasteczka, czekolada, czekolada bezmleczna, 
czekolada mleczna, dania na bazie ryżu, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, dania gotowe 
suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, chipsy na ba-
zie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty przypraw, 
gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie czekolady], 
gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie makaro-
nu, kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
keczup [sos], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki spożywcze skła-
dające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, musy, 
muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie cze-
kolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 
przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z muesli, 
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyro-
by cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy 
owocowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wafel-
ki, zboża, gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe 
na bazie makaronu, 35 usługi handlu detalicznego i hurto-
wego w zakresie białkowych suplementów diety, dodatków 
witaminowych i mineralnych, mineralnych suplementów 
diety, suplementów diety zawierających enzymy, suplemen-
tów diety zawierające glukozę, suplementów diety zawiera-
jące kazeinę, napoi z dodatkami dietetycznymi, preparatów 
pobudzających apetyt, preparatów witaminowych w posta-
ci suplementów diety, proszków jako zamienników posiłków, 
suplementów diety sporządzonych głównie z minerałów, su-
plementów diety z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych 
z suchych lub płynnych zawierających głownie ryż, dań go-
towych głównie z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, 
frużeliny owocowe, kremów spożywczych, żywności diete-
tycznej na bazie białka spożywczego i/lub lipidów, żywności 
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu na bazie białka 
spożywczego i/lub lipidów, żywności dietetycznej z zawar-
tością drobiu, żywności dietetycznej do celów leczniczych, 
żywności dietetycznej do celów nieleczniczych, ciasteczek, 
płatków zbożowych, cukierków, batoników proteinowych, 
soków, produktów odżywczych innych niż do użytku me-
dycznego, batonów zbożowych i energetycznych, chleba, 
chrupiącego pieczywa, ciast, ciast mrożonych nadziewanych 
mięsem i warzywami, ciast wegańskich, ciasteczek, czekola-
dy, czekolady bezmlecznej, czekolady mlecznej, dań na ba-
zie ryżu, dań liofilizowanych, których głównym składnikiem 
jest ryż, dań liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania gotowe suche lub w płynie, zawierają-
ce głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, dodatków smakowe 
i przypraw, ekstraktów przypraw, gotowych dań z ryżu, go-
towych deserów [na bazie czekolady], gotowych przekąsek 
na bazie zbóż, gotowych potrawy na bazie makaronu, kaka, 
kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towarów, keczupu 
[sos], lodów spożywczych, mrożonych jogurtów i sorbetów, 
mąki, makaronów, mięsnych sosów, muesli, owsianek, past 
warzywnych [sosy], past na bazie czekolady, płatków śniada-
niowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren, przeką-
sek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, ryżu, słodkich 
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wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owocowych, 
suchych i świeżych makaronów, klusek i pierogów, wafelków 
i, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych na ba-
zie makaronu.

(210) 516833 (220) 2020 08 06
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) SZTOS
(510), (511) 5 batony energetyzujące stanowiące zamienniki 
posiłków zawierające dodatki odżywcze, batony proteinowe 
wzbogacone o składniki odżywcze do celów leczniczych 
i profilaktycznych, suplementy diety, białkowe suplementy 
diety, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety poprawia-
jące kondycję i wytrzymałość, odżywcze suplementy diety, 
suplementy diety dla sportowców, suplementy diety dla 
osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, dodatki 
dietetyczne, dietetyczne dodatki do żywności, preparaty die-
tetyczne i odżywcze, mieszanki do picia będące suplemen-
tami diety, koktajle białkowe, dodatki odżywcze, suplementy 
odżywcze na bazie białkowej i węglowodanowej, suplementy 
żywnościowe dla sportowców składające się głównie z prote-
in, uzupełniające dodatki do żywności zwłaszcza dla sportow-
ców głównie składające się z protein, węglowodanów, hydro-
lizatów, substancji witalizujących, witamin, substancji mineral-
nych, wyżej wymienione towary także w postaci proszków, 
granulatów, tabletek, kapsułek, past, batonów i w postaci 
płynnej do celów niemedycznych, 30 produkty żywnościo-
we niskocukrowe takie jak ciasteczka, słodkie bułeczki typu 
muffin, płatki zbożowe, cukierki, batony na bazie zbóż, batony 
na bazie sezamu, sosy, batony zbożowe i energetyczne, chleb, 
chrupiące pieczywo, ciasta, ciasta mrożone nadziewane mię-
sem i warzywami, ciasta wegańskie, ciasteczka, czekolada, cze-
kolada bezmleczna, czekolada mleczna, dania na bazie ryżu, 
dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
chipsy na bazie zbóż, dodatki smakowe i przyprawy, ekstrakty 
przypraw, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na bazie cze-
kolady], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe sosy, 
gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe potrawy na bazie 
makaronu, kakao, kawa, herbata, kakao i namiastki tych to-
warów, keczup [sos], lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, mąka, makarony, mięsne sosy, mieszanki spożyw-
cze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
musy, muesli, owsianka, pasty warzywne [sosy], pasty na bazie 
czekolady, pikantne sosy, płatki śniadaniowe, owsianka i gry-
sik, przekąski wykonane z ryżu, przekąski wytwarzane z mu-
esli, przetwory spożywcze na bazie ziaren, przekąski na bazie 
ryżu, przekąski wieloziarniste, przyprawy, ryż, słodkie wyroby 
cukiernicze (nie dla celów medycznych), słone sosy, sosy owo-
cowe, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, wafelki, zboża, 
gotowe potrawy na bazie ryżu, potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, 35 usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie 
białkowych suplementów diety, dodatków witaminowych 
i mineralnych, mineralnych suplementów diety, suplemen-
tów diety zawierających enzymy, suplementów diety zawie-
rające glukozę, suplementów diety zawierające kazeinę, na-
poi z dodatkami dietetycznymi, preparatów pobudzających 
apetyt, preparatów witaminowych w postaci suplementów 
diety, proszków jako zamienników posiłków, suplementów 
diety sporządzonych głównie z minerałów, suplementów die-
ty z białkiem sojowym, sosów, dań gotowych z suchych lub 
płynnych zawierających głownie ryż, dań gotowych głównie 
z mięsa, dań gotowych głównie z warzyw, frużeliny owocowe, 

kremów spożywczych, żywności dietetycznej na bazie białka 
spożywczego i/lub lipidów, żywności o obniżonej zawarto-
ści tłuszczu i cholesterolu na bazie białka spożywczego i/lub 
lipidów, żywności dietetycznej z zawartością drobiu, żywno-
ści dietetycznej do celów leczniczych, żywności dietetycznej 
do celów nieleczniczych, ciasteczek, płatków zbożowych, cu-
kierków, batoników proteinowych, soków, produktów odżyw-
czych innych niż do użytku medycznego, batonów zbożo-
wych i energetycznych, chleba, chrupiącego pieczywa, ciast, 
ciast mrożonych nadziewanych mięsem i warzywami, ciast 
wegańskich, ciasteczek, czekolady, czekolady bezmlecznej, 
czekolady mlecznej, dań na bazie ryżu, dań liofilizowanych, 
których głównym składnikiem jest ryż, dań liofilizowane, któ-
rych głównym składnikiem jest makaron, dania gotowe suche 
lub w płynie, zawierające głównie ryż, chipsów na bazie zbóż, 
dodatków smakowe i przypraw, ekstraktów przypraw, goto-
wych dań z ryżu, gotowych deserów [na bazie czekolady], go-
towych przekąsek na bazie zbóż, gotowych potrawy na bazie 
makaronu, kaka, kawy, herbaty, kakao i namiastek tych towa-
rów, keczupu [sos], lodów spożywczych, mrożonych jogurtów 
i sorbetów, mąki, makaronów, mięsnych sosów, muesli, owsia-
nek, past warzywnych [sosy], past na bazie czekolady, płatków 
śniadaniowych, przetworów spożywczych na bazie ziaren, 
przekąsek na bazie ryżu, przekąsek wieloziarnistych, ryżu, 
słodkich wyrobów cukierniczych, słonych sosów, sosów owo-
cowych, suchych i świeżych makaronów, klusek i pierogów, 
wafelków i, gotowych potraw na bazie ryżu, potraw gotowych 
na bazie makaronu.

(210) 516842 (220) 2020 08 06
(731) GPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLIFT

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 7 dźwigi, dźwigi osobowe, dźwigi towarowe, 
mechanizmy wind, obciążki, części dźwigów, 37 konserwa-
cja urządzeń dźwigowych, budownictwo.

(210) 516870 (220) 2020 08 06
(731) CULFUSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R Red Pepper

(531) 11.01.01, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracja: przygotowywanie i sprzedaż po-
traw i napojów.
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(210) 516891 (220) 2020 08 07
(731) MIRANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 materiały piśmienne, pióra i długopisy (arty-
kuły biurowe).

(210) 516913 (220) 2020 08 10
(731) POPOWICZ WOJCIECH, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANDALLIA

(531) 26.07.25, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.04
(510), (511) 14 amulety będące biżuterią, amulety [biżuteria], 
artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobiste-
go, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, biżuteria, biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, 
biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżuteria dla dzieci, 
biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia na głowie, biżu-
teria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżuteria fantazyjna, 
biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria na ciało, biżuteria oso-
bista, biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria 
platynowa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria 
w postaci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżute-
ria z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżu-
teria wykonana z kamieni szlachetnych, biżuteria wykonana 
z metali nieszlachetnych, biżuteria wykonana z metali półsz-
lachetnych, biżuteria wykonana z metali szlachetnych, biżute-
ria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, biżuteria 
wytworzona z brązu, biżuteria wytworzona z metali szlachet-
nych, biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z diamentami, bi-
żuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kamieniami szlachet-
nymi, biżuteria z kości słoniowej, biżuteria z kryształu, biżute-
ria z metali nieszlachetnych, biżuteria z metali szlachetnych, 
biżuteria z tworzyw sztucznych, biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, biżuteria ze szkła 
sztrasowego [sztuczna biżuteria], biżuteria ze szkła sztrasowe-
go, biżuteria ze złota, biżuteria ze złotem, bransoletki [biżute-
ria], bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki z ha-
ftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej 
[biżuteria], breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], broszki 
[biżuteria], broszki ozdobne [biżuteria], broszki pokryte złotem 
[biżuteria], druciki z metali szlachetnych [biżuteria], drut złoty 
[biżuteria], fantazyjna biżuteria, jadeit [biżuteria], kamee [biżu-
teria], klamry ze srebra [biżuteria], krzyżyki [biżuteria], łańcuszki 
[biżuteria], łańcuszki kord [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, krucyfiksy jako biżuteria, medaliony [biżuteria], 
naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria], nici 
ze srebra (biżuteria), nici ze złota [biżuteria], ozdoby [biżuteria], 
ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], perły [biżuteria], pier-
ścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, 
siatka z metali szlachetnych [biżuteria], srebrne nici [biżuteria], 
syntetyczne kamienie [biżuteria], szkło sztrasowe [sztuczna 
biżuteria] (biżuteria z -), szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne [bi-

żuteria], sztuczna biżuteria, sztuczna biżuteria na ciało, wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
wisiorki z bursztynu będące biżuterią, wpinki do klapy [biżute-
ria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wyroby 
jubilerskie [biżuteria], zawieszki [biżuteria], zawieszki do bran-
soletek [biżuteria] z metali pospolitych, złote nici [biżuteria], 
35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią.

(210) 516919 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.06.03, 03.06.25, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.08, 
29.01.14

(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.

(210) 516920 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #DOGÓRYNOGAMI gra

(531) 24.17.25, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.12

(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, gry logiczne.

(210) 516921 (220) 2020 08 10
(731) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo
(540) (znak słowny)
(540) HOMLA
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie 
wysyłania wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi fak-
sowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotoga-
lerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu 
transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami, usługi w zakresie nadawania programów, usłu-
gi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz 
danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych 
i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi 
portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomuni-
kacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące 
wyżej wymienionych usług.

(210) 516922 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERA INFLUENCERA
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(531) 01.01.04, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, gry logiczne, gry planszowe.

(210) 516923 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD SŁOWA DO SŁOWA

(531) 26.01.06, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, gry logiczne, gry planszowe.

(210) 516924 (220) 2020 08 10
(731) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOMLA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 14.05.02, 14.05.12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie 
wysyłania wiadomości, usługi telekonferencyjne, usługi fak-
sowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, fotoga-
lerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu 
transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użyt-
kownikami, usługi w zakresie nadawania programów, usłu-
gi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz 
danych, publikacji elektronicznych, sieci komputerowych 
i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi 
portali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomuni-
kacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące 
wyżej wymienionych usług.

(210) 516925 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGROMCY ROBOTÓW MISJA SPECJALNA

(531) 26.05.01, 26.05.08, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry lo-
giczne, gry elektroniczne.

(210) 516926 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Mopik

(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
pluszowe.

(210) 516927 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
elektroniczne.

(210) 516929 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Hela foczka do ocalenia
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki 
pluszowe.

(210) 516930 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKOK NA BANK

(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towa-
rzyskie, gry logiczne.

(210) 516931 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Super Dzidzie
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(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.06, 24.01.05, 05.03.13, 26.03.01, 
26.03.05, 26.03.07, 26.03.19

(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, fi-
gurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabaw-
kowe z możliwością przekształcania w różne kształty.

(210) 516932 (220) 2020 08 10
(731) AMK PORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żukowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) portalenieruchomosci.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25, 07.03.01, 
07.03.11, 06.19.01

(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakre-
sie wysyłania wiadomości, usługi telekonferencyjne, usłu-
gi faksowe i telefoniczne, obsługa on-line blogów, forów, 
fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych 
w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomię-
dzy użytkownikami, usługi w zakresie nadawania progra-
mów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie dostępu 
do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci kompute-
rowych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, 
usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu tele-
komunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje do-
tyczące wyżej wymienionych usług.

(210) 516933 (220) 2020 08 10
(731) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BoBo Śmieszki

(531) 29.01.15, 27.05.01, 04.05.02, 04.05.05, 01.15.11
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, lalki, fi-
gurki i lalki zabawkowe do kolekcjonowania, figurki zabaw-
kowe z możliwością przekształcania w różne kształty.

(210) 516944 (220) 2020 08 10
(731) PLUTA-WOJCIECHOWSKA DANUTA, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji 
Fonemów

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 03.11.01, 03.11.24, 03.11.25, 
26.11.02, 26.11.07

(510), (511) 9 zestawy naukowe dla dzieci będące urządze-
niami instruktażowymi z zakresu logopedii, oprogramo-
wanie szkoleniowe z zakresu logopedii, oprogramowanie 
symulacyjne z zakresu logopedii [szkolenie], 41 publikacja 
prac naukowych, publikowanie naukowych czasopism in-
formacyjnych z zakresu logopedii, organizowanie i prowa-
dzanie sympozjów naukowych z zakresu logopedii, organi-
zacja szkoleń z zakresu logopedii, szkolenie zaawansowane 
z zakresu logopedii, kursy szkoleniowe z zakresu logopedii, 
wynajmowanie nagranych szkoleń z zakresu logopedii, za-
pewnianie szkoleń on-line, prowadzenie warsztatów z za-
kresu logopedii [szkolenia], usługi szkolenia zawodowego 
z zakresu logopedii, trening osobisty [szkolenie], szkolenie 
i instruktaż z zakresu logopedii, nauczanie i szkolenia z za-
kresu logopedii, podyplomowe kursy szkoleniowe z zakresu 
logopedii, wypożyczanie materiałów szkoleniowych, orga-
nizowanie programów szkoleniowych, publikowanie pod-
ręczników szkoleniowych, produkcja filmów szkoleniowych, 
wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, organizowanie 
seminariów szkoleniowych, prowadzenie seminariów szkole-
niowych z zakresu logopedii, organizowanie seminariów do-
tyczących szkoleń z zakresu logopedii, organizowanie konfe-
rencji dotyczących szkoleń z zakresu logopedii, doradztwo 
w zakresie szkoleń z zakresu logopedii, usługi szkoleniowe 
dla biznesu, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu lo-
gopedii, usługi szkoleniowe dotyczące dykcji, produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego z zakresu logopedii, szkolenia z zakresu pu-
blic relations, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy 
z zakresu logopedii, usługi w zakresie szkolenia nauczycieli 
z zakresu logopedii, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organiza-
cja wystaw w celach szkoleniowych, szkolenie za pośrednic-
twem mediów radiowo-telewizyjnych, 42 doradztwo nauko-
we z zakresu logopedii, analiza naukowa, usługi naukowe 
z zakresu logopedii, badania naukowe z zakresu logopedii, 
medyczne badania naukowe z zakresu logopedii, prowa-
dzenie badań [naukowych], publikowanie informacji nauko-
wych, udostępnianie informacji naukowych, sporządzanie 
raportów naukowych, kompilacja informacji naukowych, ba-
dania naukowe z zakresu logopedii, badania naukowe do ce-
lów medycznych, doradztwo w zakresie badań naukowych, 
udzielanie informacji naukowej z zakresu logopedii, 44 usłu-
gi terapii głosu i terapii logopedycznej, udzielanie doradztwa 
z zakresu logopedii.
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(210) 516950 (220) 2020 08 10
(731) LEWANDOWSKI MARIUSZ, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHAMPION LEWANDOWSKI FITNESS

(531) 03.01.01, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki 
eteryczne, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, pre-
paraty do czyszczenia i odświeżania, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji i upiększania wło-
sów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, nielecz-
nicze preparaty do pielęgnacji ust, preparaty do opalania, 
preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, środki 
do higieny jamy ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, mydła 
i żele, środki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i anty-
perspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
preparaty do depilacji i golenia, środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, preparaty do higieny intymnej lub 
do celów dezodorujących [przybory toaletowe], środki zapa-
chowe do celów domowych, płyny do mycia naczyń, płyny 
do mycia szyb i luster, preparaty do polerowania, środki 
do nadawania połysku, preparaty do czyszczenia i polerowa-
nia skóry i butów, preparaty do prania, zmiękczania tkanin, 
środki wybielające, wata do celów kosmetycznych, preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, 5 suplementy diety i preparaty die-
tetyczne, witaminy, zioła lecznicze, żywność i substancje die-
tetyczne do celów leczniczych, wyroby farmaceutyczne, 
preparaty i artykuły higieniczne, mineralne dodatki do żyw-
ności, wywary do celów farmaceutycznych, herbaty leczni-
cze, napary ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty 
ziołowe, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty 
diagnostyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych, 
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
środki medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywa-
nia oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki 
do celów leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki bakterio-
bójcze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, 
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 artykuły i wyroby spo-
żywcze składające się głównie z mięsa i jego substytutów, 
parówki, nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty 
i napoje mleczne, mleko odtłuszczone, mleko sojowe, mleko 
ryżowe, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, oli-
wa z oliwek, masła, zakwas do sporządzania zup, składniki 
do sporządzania zup, ekstrakty mięsne, mięso i wyroby mię-
sne, wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, 
sałatki warzywne, mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przeką-
ski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, 
przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery 
jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy wa-
rzywne, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy, herbaty, 

kakao i czekolady, słodycze, ziarna przetworzone, skrobia 
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śnia-
daniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, 
owsiane, zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i ener-
getyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, ocet, chipsy [produkty zbożowe], sosy, sushi, musztarda, 
majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
przekąski zbożowe, sezamowe, ryżowe, makaronowe, czeko-
ladowe, z muesli, przekąski - słodycze, zawierające ziarna, 
orzechy, owoce, grzanki, 32 napoje bezalkoholowe: gazowa-
ne, niegazowane, musujące, napoje owocowe, wyciągi 
z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mi-
neralne, stołowe, sodowe, soki, napoje owocowe i soki owo-
cowe, soki, napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzyw-
ne, soki zagęszczone, przecierowe, sorbety [napoje], napoje 
izotoniczne, energetyczne, proteinowe, węglowodanowe, 
syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków 
i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygo-
towywania napojów, koncentraty napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witami-
nami i minerałami, piwo, 35 usługi sprzedaży towarów: ko-
smetyki, perfumy, środki toaletowe, olejki eteryczne, olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czysz-
czenia i odświeżania, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do pielęgnacji i upiększania włosów, preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ust, preparaty do opalania, preparaty po opa-
laniu, preparaty do celów kosmetycznych, środki do higieny 
jamy ustnej, preparaty i dodatki do kąpieli, mydła i żele, środ-
ki perfumeryjne i zapachowe, dezodoranty i antyperspiran-
ty, preparaty do pielęgnacji skóry oraz oczu i paznokci, pre-
paraty do depilacji i golenia, środki czyszczące do higieny 
intymnej, preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących [przybory toaletowe], środki zapachowe do ce-
lów domowych, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia 
szyb i luster, preparaty do polerowania, środki do nadawania 
połysku, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i bu-
tów, preparaty do prania i zmiękczania tkanin, środki wybie-
lające, wata do celów kosmetycznych, preparaty do pielę-
gnacji zwierząt, wyroby farmaceutyczne, preparaty i artykuły 
higieniczne, żywność i substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, witaminy, zioła lecznicze, wy-
wary do celów farmaceutycznych, herbaty lecznicze, napary 
ziołowe, lecznicze wyciągi ziołowe, ekstrakty ziołowe, farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, preparaty diagnostycz-
ne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, substancje chłon-
ne do higieny osobistej, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, balsamy do celów medycznych, preparaty 
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki me-
dyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, 
sole kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów 
leczniczych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty far-
maceutyczne przeciw łupieżowi, preparaty medyczne 
do odchudzania, preparaty i artykuły dentystyczne oraz 
lecznicze środki do czyszczenia zębów, środki bakteriobój-
cze, preparaty do odświeżania i dezynfekcji powietrza, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, artykuły i wyroby spożyw-
cze składające się głównie z mięsa i jego substytutów, pa-
rówki, nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i na-
poje mleczne, mleko odtłuszczone, mleko sojowe, mleko ry-
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żowe, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, oliwa 
z oliwek, masła, zakwas do sporządzania zup, składniki 
do sporządzania zup, ekstrakty mięsne, mięso i wyroby mię-
sne, wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, 
sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przeką-
ski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski 
na bazie soi, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie sera, 
przekąski jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery 
jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i wa-
rzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, chipsy wa-
rzywne, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa 
nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy, napoje na ba-
zie herbaty, napoje na bazie kakao i czekolady, słodycze, ziar-
na przetworzone, skrobia, preparaty do pieczenia i drożdże, 
mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śnia-
daniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i piero-
gi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, płatki kukurydziane, 
owsiane, zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i ener-
getyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, 
mrożone jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, 
majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe po-
trawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, 
przekąski zbożowe, przekąski sezamowe, przekąski ryżowe, 
przekąski makaronowe, przekąski czekoladowe, przekąski 
z muesli, przekąski - słodycze zawierające ziarna, przekąski - 
słodycze zawierające orzechy, przekąski - słodycze zawierają-
ce owoce, grzanki, napoje bezalkoholowe - gazowane i nie-
gazowane, napoje bezalkoholowe musujące, napoje owoco-
we, wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i ga-
zowane, wody mineralne, wody stołowe, wody sodowe, soki, 
soki owocowe, soki, napoje i nektary warzywne oraz owoco-
wo-warzywne, soki zagęszczone, soki przecierowe, sorbety 
(napoje), napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje 
proteinowe, napoje węglowodanowe, syropy zagęszczane, 
syropy do napojów, syropy do kawy, syropy do drinków 
i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygo-
towywania napojów, koncentraty napojów, esencje do na-
pojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witami-
nami i minerałami, piwo, usługi doradztwa handlowego i re-
klamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i do-
boru produktów, doradztwo w zakresie organizowania i za-
rządzania działalnością gospodarczą, pokazy towarów, deko-
racja wystaw i witryn sklepowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 
usługi agencji marketingowej, usługi agencji reklamowej, ba-
dania rynku, marketingowe, opinii publicznej, opinie - son-
daże, public relations, agencje informacji handlowej, usługi 
wykonywania zdjęć w celach reklamowych, usługi zarządza-
nia przedsiębiorstwem, usługi administrowania przedsię-
biorstwem.

(210) 516951 (220) 2020 08 10
(731) NOSILAPKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nosilapka.pl

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.15, 26.11.01, 26.11.12, 26.11.25, 
26.11.03, 26.11.25, 26.01.01, 26.01.04

(510), (511) 10 temblaki [bandaże podtrzymujące], 35 sprze-
daż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(210) 516958 (220) 2020 08 10
(731) NOWAK MACIEJ MTM, Koziegłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKA GOFRAKA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 11.01.04, 11.03.20, 26.01.01, 26.01.04, 
26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, gotowane wyroby cukier-
nicze, gofry, gofry czekoladowe, gofry z polewą czekoladową, 
wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze 
zawierające galaretkę, wyroby cukiernicze z mąki, gotowe de-
sery [wyroby cukiernicze], dekoracje z czekolady do wyrobów 
cukierniczych, przekąski składające się głównie z wyrobów 
cukierniczych, 43 zapewnianie żywności i napojów w restau-
racjach, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przy-
gotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bez-
pośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygoto-
wywanie posiłków i napojów, restauracje dla turystów, usługi 
kawiarni, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje 
samoobsługowe, serwowanie jedzenia i napojów, serwowa-
nie napojów alkoholowych, serwowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, udzielanie informacji dotyczących 
restauracji, udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, usługi barów i restauracji, usługi 
w zakresie gotowania posiłków, kawiarnia.

(210) 516960 (220) 2020 08 10
(731) REKUS JOACHIM REJMET, Juryszów
(540) (znak słowny)
(540) SKARDOMEK
(510), (511) 21 skarbonki, skarbonki metalowe, skarbonki, 
nie z metali szlachetnych, ceramiczne skarbonki, skarbonki-
-świnki, skarbonki wykonane z metali szlachetnych.

(210) 516961 (220) 2020 08 10
(731) MIERZEJEWSKI MATEUSZ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jabłuszko
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(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pro-
duktów delikatesowych, usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
owoców, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napoja-
mi bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekar-
niczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 
usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierni-
czymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprze-
daży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy.

(210) 516994 (220) 2020 08 10
 (310) 2020706234 (320) 2020 02 11 (330) RU
(731) VLAKTOR TRADING LIMITED, Nikozja, CY
(554) (znak przestrzenny)
(540) ŻURAWIE

(531) 03.07.07, 03.07.16, 01.15.11, 01.15.21, 01.15.24, 06.03.01, 
06.03.04, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, wino jęczmienne 
[piwo], woda gazowana, woda litowa, woda selcerska, woda 
sodowa, wody [napoje], wody mineralne [napoje], wody 
stołowe, kwas chlebowy [napój bezalkoholowy], koktajle 
bezalkoholowe, koktajle na bazie piwa, lemoniady, napoje 
bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje na bazie miodu 
napoje bezalkoholowe, napoje na bazie ryżu, z wyjątkiem 
substytutów mleka, napoje na bazie soi, z wyjątkiem substy-
tutów mleka, napoje na bazie aloesu bezalkoholowe, napoje 
na bazie serwatki, napoje wzbogacone w białko sportowe, 
napoje orzeźwiające, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, 
napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalko-
holowe owocowe, napoje energetyczne, nektary owoce 
z miąższem bezalkoholowe, orszada, piwo, piwo imbirowe, 
piwo słodowe, proszki do napojów gazowanych, sarsapa-
rilla [napój bezalkoholowy], syropy do lemoniady, syropy 

do napojów, smoothie [napoje oparte na mieszankach 
owocowych lub warzywnych], sok pomidorowy [napój], 
sok jabłkowy bezalkoholowy, soki warzywne [napoje], soki 
owocowe, mieszanki do produkcji napojów bezalkoholo-
wych, preparaty do produkcji wody gazowanej, brzeczka, 
brzeczka winogronowa niesfermentowana, brzeczka piwna, 
brzeczka słodowa, tabletki do produkcji napojów gazowa-
nych, sorbet [napój], ekstrakty owocowe bezalkoholowe, 
ekstrakty chmielowe do produkcji piwa, esencje do produk-
cji napojów, 33 aperitify, arak, baijiu [chiński napój alkoho-
lowy], brandy, wino, wino z wytłoków z winogron, whisky, 
wódka, wódka anyżowa, wódka wiśniowa, gin, napoje alko-
holowe [likiery i alkohole], koktajle, curaçao, likier anyżowy, 
likiery, napoje alkoholowe mieszane, z wyjątkiem napojów 
na bazie piwa, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, napoje 
alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe, napoje 
otrzymane przez destylację, napój miodowy [miód pitny], 
nalewka miętowa, nalewki gorzkie, nira [napój alkoholowy 
na bazie trzciny cukrowe], rum, sake, cydr gruszkowy, cydry, 
alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, ekstrakty alkoholowe 
owocowe, esencje alkoholowe.

(210) 517002 (220) 2020 08 10
(731) SPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koźmin Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lisek Moskitiery

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 6 moskitiery metalowe, akcesoria metalowe 
do okien, aluminiowe drzwi do mieszkań, metalowe kraty 
na okna, drzwi i okna metalowe, metalowe drzwi, bramy, 
okna i osłony okienne, metalowe ekrany przeciw owadom 
montowane na oknach, ekrany, siatki przeciw owadom me-
talowe, metalowe ekrany przeciw owadom do okien, meta-
lowe ekrany przeciw owadom do drzwi, metalowe ekrany 
przeciw owadom montowane na drzwiach, ekrany przeciw 
komarowe [metalowe], metalowe drzwi z siatką, metalowe 
drzwi zwijane, metalowe ekrany [inne niż meble], metalowe 
ekrany okienne, metalowe osłony do drzwi, metalowe siatki 
na muchy, metalowe świetliki [okna], rolety metalowe, ekrany 
jako metalowe siatki na muchy, 19 niemetalowe moskitiery 
do okien, niemetalowe moskitiery na drzwi, moskitiery nie-
metalowe, drzwi niemetalowe, nie z metalu ekrany przeciw 
owadom, niemetalowe osłony okienne, niemetalowe żaluzje 
zewnętrzne, niemetalowe zewnętrzne okiennice do budyn-
ków, obudowy drzwiowe niemetalowe, rolety do użytku ze-
wnętrznego (niemetalowe i nietekstylne), zewnętrzne drzwi, 
niemetalowe, niemetalowe osłony do drzew [konstrukcje], 
niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ściany 
osłonowe z materiałów niemetalowych, siatki przeciw owa-
dom, nie z metalu, niemetalowe ogrodzenie z siatki plecio-
nej, ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, drzwi z siat-
ką, nie z metalu.

(210) 517004 (220) 2020 08 10
(731) MEDICOFARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) MediPAN-2G+
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty diagno-
styczne, testy invitro, chemiczne odczynniki testowe (me-
dyczne), materiały do testów diagnostycznych do użytku 
medycznego, preparaty do diagnostycznego użytku me-
dycznego, 10 przyrządy do testów diagnostycznych do ce-
lów medycznych, przyrządy do badań diagnostycznych 
do użytku w testach immunologicznych (medyczne), urzą-
dzenia do testów DNA i RNA do celów medycznych.

(210) 517006 (220) 2020 08 11
(731) WRÓBLEWSKA BOŻENA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Lovely Dog

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla psów, kości dla psów, suchary dla psów, karma 
dla psów, przysmaki dla psów [jadalne], preparaty spożyw-
cze dla psów, 44 usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, strzy-
żenie psów, usługi doradcze związane z opieką nad zwie-
rzętami, usługi kosmetyczne dla zwierząt, usługi w zakresie 
pielęgnacji psów, usługi kosmetyczne dla psów, porady ży-
wieniowe dla psów.

(210) 517008 (220) 2020 08 11
(731) DEVSELITE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 42 analizy systemów komputerowych, chmu-
ra obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, elektroniczne monitorowanie aktyw-
ności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania 
oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identy-
fikujących informacji w celu wykrywania kradzieży tożsamo-
ści w Internecie, hosting serwerów, hosting stron interneto-
wych, instalacja oprogramowania komputerowego, konser-
wacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, 
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie 

systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie 
danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania 
w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie pro-
jektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów kom-
puterowych, programowanie komputerów, projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie opro-
gramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie wizytówek, przechowywa-
nie danych elektronicznych, świadczenie usług dotyczących 
uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jed-
norazowego logowania dla aplikacji on-line, tworzenie i pro-
jektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworze-
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie platform komputerowych, tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi kon-
sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi 
szyfrowania danych, usługi w zakresie identyfikacji użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego.

(210) 517012 (220) 2020 08 11
(731) BAR PRZERWA NOWAK I WOJTA SPÓŁKA JAWNA, 

Koszalin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAR PRZERWA obiadowa

(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 17.01.02, 11.01.01, 11.01.04
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi barowe, bary 
szybkiej obsługi obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem produktami i transportem.

(210) 517014 (220) 2020 08 11
(731) WALCZAK HUBERT FHU AJZU, Wałbrzych
(540) (znak słowny)
(540) AJZU
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrod-
niczych, usługi handlu detalicznego związane z e sprzętem 
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrod-
niczych, usługi handlu detalicznego w zakresie produktów 
ogrodniczych, usługi handlu detalicznego związane z pro-
duktami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrod-
nictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika-
liami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hur-
towej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nawozami, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nawozami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z donicz-
kami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z doniczkami, usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z tacami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tacami, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jonizatorami, usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z jonizatorami, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z lampami LED, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampa-
mi LED, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do pomiarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami do pomiarów, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z namiotami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z namio-
tami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, 
usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z olejkami, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z olejkami.

(210) 517015 (220) 2020 08 11
(731) KULBACKI SŁAWOMIR, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HB HYDROBLOKER

(531) 01.15.15, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, izo-
lacyjne materiały, wilgoć w budynkach - subst. do izolacji, 
wodoodporne uszczelnienia.

(210) 517016 (220) 2020 08 11
(731) KLIMEK SEWERYN, Świętochłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK SEWERYN KLIMEK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 23.03.15
(510), (511) 8 broń biała, broń biała [boczna], finki [noże fiń-
skie], noże, noże do rzucania, noże myśliwskie, noże na uży-
tek hobbystyczny, noże, narzędzia ręczne, noże uniwersalne, 
noże wykonane z metali szlachetnych, pochwy na noże, tasaki 
[noże], broń sieczna i obuchowa, bagnety, bagnety [miecze], 
dzidy, włócznie, harpuny, harpuny do łowienia ryb, kastety, 
laski z ukrytą szpadą, miecze, miecze japońskie, noże do pra-
cy, ostrza [broń], ostrza do noży, oszczepy rybackie, szable, 
pochwy do mieczy, szable [miecze], sztylety, torby na noże, 

13 amunicja do broni palnej, broń palna, broń ręczna [broń 
palna], broń palna (szczotki do -), małokalibrowa broń palna, 
pistolety [broń palna], pochwy na broń palną, pokrowce, fu-
terały na broń palną, podstawy pod broń palną, pokrowce 
na broń palną, torby na broń palną [dokładnie dopasowane], 
bezodrzutowa broń palna, broń palna sportowa, 37 konser-
wacja, serwis i naprawa systemów broni, usługi instalacyjne, 
czyszczenie, naprawy i konserwacja, udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, naprawa 
lub konserwacja broni palnej.

(210) 517019 (220) 2020 08 11
(731) SZOLC ALEKSANDRA HIGHWAY, Szymiszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Opolklima

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC, usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, 
naprawa pomp, naprawa i konserwacja pomp próżniowych, 
naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do pod-
wyższania ciśnienia, usługi doradcze w zakresie instalacji 
pomp, odnowa pomp próżniowych i części do nich, mon-
taż urządzeń grzewczych, konserwacja i naprawy instalacji 
grzewczej, konserwacja i naprawa instalacji grzewczej, napra-
wa i konserwacja urządzeń grzewczych, montaż i naprawa in-
stalacji grzewczych, instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, usługi wykonawców w zakresie instalacji grzew-
czej, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], usługi budowlane jako doradztwo inżynieryj-
nego, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, doradztwo 
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, serwis 
urządzeń elektronicznych, serwis maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, 
regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, regularne 
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, instalacja urządzeń 
klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, na-
prawa urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do kli-
matyzacji budynków, konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa systemów 
klimatyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 
naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, usługi 
wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, usługi 
uszczelniania otworów wentylacyjnych urządzeń klimatyza-
cyjnych, modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, naprawa lub konserwacja urządzeń 
klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], instalacja urzą-
dzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], 
udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
urządzeń do klimatyzacji, czyszczenie przemysłowe budyn-
ków, konserwacja instalacji przemysłowych, naprawa maszyn 
przemysłowych, konserwacja maszyn przemysłowych, insta-
lacja pieców przemysłowych, instalacja przemysłowych prze-
wodów grzejnych.
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(210) 517021 (220) 2020 08 11
(731) BOREJKO TOMASZ, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B F B BIELSKI FRIEDRICH BOREJKO

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi radców prawnych.

(210) 517026 (220) 2020 08 11
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) grube wióry
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usłu-
gi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe 
w postaci produkcji estradowej i kabaretu, rozrywka, kabare-
ty i dyskoteki, produkcja filmów, innych niż reklamowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 517031 (220) 2020 08 11
(731) ANTAR SPÓŁKA JAWNA IRENA GRONIECKA-

TARNKOWSKA, ANDRZEJ TARNKOWSKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BERGI
(510), (511) 29 mleczne produkty, napoje mleczne, desery 
mleczne, kefir [napój mleczny], śmietana [produkty mleczar-
skie], napoje z produktów mlecznych, dipy na bazie produk-
tów mlecznych, jaja, produkty serowarskie, przetworzony ser, 
biały ser, ser pleśniowy, ser wędzony, ser twarogowy, sery to-
pione, ser owczy, sery dojrzewające, serek mascarpone, sub-
stytuty serów, dipy serowe, ser w proszku, przekąski na bazie 
sera, jogurt, jogurt sojowy, desery jogurtowe, napoje z jo-
gurtu, jogurty o smaku owocowym, mleko, mleko sojowe, 
mleko zsiadłe, mleko migdałowe, mleko owsiane, substytuty 
mleka, mleko kokosowe, mleko ryżowe, mleko owcze, mleko 
kozie, mleko w proszku, mleko o różnych smakach, przekąski 
na bazie mleka, masło, masło z orzechów, masło czosnkowe, 
margaryna, przetworzone owoce i warzywa, suszone warzy-
wa, suszone owoce, konserwowane owoce, konserwowane 
warzywa, grzyby gotowe do spożycia, grzyby konserwowa-
ne, suszone grzyby jadalne, orzechy jadalne, orzechy suszo-
ne, nasiona przetworzone, nasiona jadalne, hummus, sałatki 
i surówki owocowe, sałatki i surówki owocowo-warzywne, 
galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, mar-
molada, owoce kandyzowane, przecier pomidorowy, sok 
pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy, oleje i tłusz-
cze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, oleje z orzechów.

(210) 517040 (220) 2020 08 11
(731) KOMOROWSKI ADAM, Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) Służem Jarmużem
(510), (511) 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, sport i fit-
ness, usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi 
sportowe i kulturalne, doradztwo w zakresie sprawności fi-

zycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń si-
łowych, instruktaż w zakresie gimnastyki, instruktaż w zakresie 
treningu kondycyjnego, kursy szkoleniowe dotyczące spraw-
ności fizycznej, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, nauka w zakresie sportu, prowa-
dzenie zajęć fitness, prowadzenie zajęć poprawiających kon-
dycję fizyczną, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szko-
lenia sportowe, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
z ćwiczeniami, świadczenie usług edukacyjnych związanych 
ze sprawnością fizyczną, szkolenia w zakresie utrzymywania 
dobrej kondycji fizycznej, treningi zdrowotne i treningi fitness, 
trenowanie, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkole-
nie w zakresie ćwiczeń grupowych, usługi doradcze w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi edukacyjne dotyczące 
sprawności fizycznej, usługi edukacyjne dotyczące sportu, 
usługi edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi si-
łowni związane z treningiem siłowym, usługi siłowni, usługi 
siłowni związane z kulturystyką, usługi szkoleniowe w zakre-
sie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi szkolenio-
we związane ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerów 
osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwi-
czeń fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie sportu, 
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi tre-
nerskie w zakresie zajęć sportowych, 44 doradztwo dietetycz-
ne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo 
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, 
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, planowanie i nadzoro-
wanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, 
planowanie programów odchudzających, poradnictwo die-
tetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo 
żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, 
profesjonalne doradztwo związane z dietą, udzielanie infor-
macji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, 
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spo-
żywczych, udzielanie informacji w zakresie suplementów die-
ty i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywia-
niem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety 
i odżywczymi, usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące 
odżywiania, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odży-
wiania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, 
usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycz-
nego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi do-
radztwa żywieniowego, usługi świadczone przez dietetyków, 
usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie plano-
wania diety odchudzającej.

(210) 517048 (220) 2020 08 11
(731) ROZUM KAROLINA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLISH wild GIRL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 02.03.02, 02.03.08
(510), (511) 25 odzież sportowa.
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(210) 517053 (220) 2020 08 12
(731) STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #CyberMadeInPoland

(531) 29.01.13, 26.11.02, 27.05.01, 24.17.03
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw i po-
kazów handlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych i promocyjnych, zwłasz-
cza związanych z cyberbezpieczeństwem, usługi lobbingu 
handlowego, doradztwo biznesowe, wsparcie i doradztwo 
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wsparcie i doradz-
two w zakresie organizacji, zarządzania i prowadzenia przed-
siębiorstw z sektora IT i promocji działalności związanej 
z cyberbezpieczeństwem, wsparcie i doradztwo w dziedzi-
nie rozwoju działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
w tym poprzez usługi lobbingowe, doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie 
procesów certyfikacji, marketing imprez i wydarzeń, orga-
nizowanie promocji imprez mających na celu pozyskanie 
funduszy na cele dobroczynne, społeczne, promocja, rekla-
ma i marketing działalności gospodarczej, 41 przekazywanie 
know-how [szkolenia], organizowanie i przeprowadzanie 
imprez rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i sporto-
wych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, kon-
kursów, seminariów i sympozjów, organizowanie wykładów, 
prelekcji i warsztatów na tematy związane z IT i cyberbez-
pieczeństwem, informacja o cyberbezpieczeństwie, kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, kursy szkoleniowe w dziedzinie cyberbez-
pieczeństwa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, 
42 usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwa-
nia systemów informatycznych, projektowanie i opracowy-
wanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
internetowymi, doradztwo w dziedzinie oprogramowania 
zabezpieczającego, usługi certyfikacyjne [kontrola jakości].

(210) 517059 (220) 2020 08 12
(731) MONTOYA MARK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tutoringo

(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja, edukacja językowa, edukacja [na-
uczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(210) 517060 (220) 2020 08 12
(731) MAYER MARIO BARBER, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Rabbit Grip
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do włosów, kosmetyki 
funkcjonalne, kosmetyki naturalne, kosmetyki w formie olej-
ków, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki 
w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki 
w postaci kremów, kremy do pielęgnacji skóry [kosmety-
ki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], pianki [kosmetyki], 
olejki do ciała [kosmetyki], płynne kremy [kosmetyki], pły-
ny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry 

[kosmetyki], płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty zmięk-
czające [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele 
nawilżające [kosmetyki].

(210) 517062 (220) 2020 08 12
(731) MYTHAISPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS Medical Clinic

(531) 05.05.16, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi kosmetologiczne, przekłuwanie i tatu-
owanie ciała, usługi szpitali, doradztwo w zakresie diety i od-
żywiania się, usługi odsysania tłuszczu, usługi spa, usługi tera-
pii mikroigłowej, usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi 
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi zabie-
gów na cellulit, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do ce-
lów kosmetycznych, zabiegi depilacyjne, zabiegi kosmetycz-
ne na ciało, twarz i włosy, analiza kosmetyczna, analiza kolo-
rów, aromaterapia, badania medyczne, chirurgia plastyczna, 
chirurgia kosmetyczna, doradztwo medyczne w zakresie 
redukcji masy ciała, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, 
gabinety pielęgnacji urody, higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, kliniki, kliniki medyczne, konsultacje medyczne, kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne 
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykony-
wanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, manicure, masaż tajski, masaże, pielęgnacja urody, 
rehabilitacja fizyczna, salony piękności, usługi kosmetyczne 
pielęgnacji ciała.

(210) 517063 (220) 2020 08 12
(731) PPHU JUMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTEL S3 MOTEL & BISTRO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.03, 25.01.09, 25.01.13, 26.11.02, 
26.11.12

(510), (511) 43 imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], oferowanie żywności i napojów dla gości, oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, ośrodki 
wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne, udostępnianie 
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obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, usługi barów i restauracji, usługi hoteli 
i moteli, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie zakwaterowania tymczasowego, usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], usługi restauracji hotelowych, usługi w zakre-
sie zakwaterowania, wynajmowanie pokoi, zapewnianie po-
mieszczeń na uroczystości.

(210) 517064 (220) 2020 08 12
(731) MUCHA KARINA, Zawiercie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SHOTGUN

(531) 27.05.01, 23.03.05
(510), (511) 25 bandany, bandany, bermudy, bezrękawniki, 
bielizna, bikini, biustonosze sportowe, bluzki, bluzki z krótki-
mi rękawami, bluzy sportowe, body, bojówki, bokserki, czap-
ki bejsbolówki, damskie luźne topy, dżinsy, golfy, grube kurt-
ki, grube płaszcze, kamizelki, kaptury, kombinezony, komple-
ty do biegania, komplety do joggingu, komplety koszulek 
i spodenek, komplety sportowe, kostiumy, koszule, koszule 
sportowe, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, 
koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki 
z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki ciepłe, 
krótkie spodnie, kurtki, kurtki jako odzież sportowa, legginsy, 
letnie sukienki, minispódniczki, odzież, odzież do biegania, 
odzież treningowa, odzież w stylu sportowym, ogrodniczki, 
okrycia wierzchnie, płaszcze, podkoszulki, pulowery, rybacz-
ki, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie od dresu, spódnice, 
staniki sportowe, stroje sportowe, swetry, szale, szorty, topy 
bez ramiączek, topy sportowe, t-shirty z krótkim rękawem, 
ubrania codzienne, żakiety.

(210) 517073 (220) 2020 08 12
(731) JASIŃSKI ALEKSANDER ALULALU, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) alulalu

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 książki.

(210) 517075 (220) 2020 08 12
(731) BARGIEL ŁUKASZ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMO INVESTMENTS

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, usługi agencji nie-
ruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą bu-
dynków, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, wycena 

nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, pośrednic-
two w obrocie nieruchomościami.

(210) 517076 (220) 2020 08 12
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) gruby kotlet
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usłu-
gi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe 
w postaci produkcji estradowej i kabaretu, rozrywka, kabare-
ty i dyskoteki, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 517077 (220) 2020 08 12
(731) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Zoba co jes
(510), (511) 41 pisanie i publikacja tekstów innych niż rekla-
mowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periody-
ków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, usłu-
gi wydawnicze i reporterskie, kabarety, usługi rozrywkowe 
w postaci produkcji estradowej i kabaretu, rozrywka, kabare-
ty i dyskoteki, produkcja filmów innych niż reklamowe, usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(210) 517079 (220) 2020 08 12
(731) SIDOR PATRYK USŁUGI ODNOWY BIOLOGICZNEJ, 

Gdańsk; NOWIŃSKI KAROL USŁUGI SPA I WELLNESS, 
Gdańsk

(540) (znak słowny)
(540) FIVE SENSES FLOAT SPA
(510), (511) 44 usługi w zakresie pielęgnacji urody i zdro-
wia ludzi, usługi higieny i pielęgnacji zdrowia i urody dla lu-
dzi świadczone przez gabinety odnowy biologicznej (spa), 
usługi leczenia i pielęgnacji skóry z zastosowaniem kąpieli 
w roztworach soli i magnezu, usługi pielęgnacyjne odprę-
żające ciało i umysł, kąpiele o właściwościach relaksujących 
i leczniczych, usługi w zakresie aromatoterapii, fizjoterapii, fi-
zykoterapii, usługi terapii floatingu polegające na unoszeniu 
się na wodzie ciała, na skutek wysokiego stężenia roztworu 
siarczanu - magnezu, usługi deprywacji sensorycznej pole-
gające na ograniczeniu bodźców środowiskowych na skutek 
unoszenia się na wodzie w specjalnie skonstruowanej kabi-
nie izolowanej akustycznie i termicznie, usługi salonu masa-
żu, usługi doradcze związane z pielęgnacją zdrowia i urody, 
usługi prowadzenia gabinetów spa&wellness.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 517080 (220) 2020 08 12
(731) RYSIAK TOMASZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LEGALKRAFT
(510), (511) 36 Informacja finansowa, usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie finansów, doradztwo podatkowe, 
45 usługi prawne, usługi adwokackie, usługi arbitrażu, me-
diacji i rozstrzygania sporów, usługi biegłych sądowych, 
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych.
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(210) 517088 (220) 2020 08 13
(731) UNIPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dobry Sen MELATORIN

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.

(210) 517089 (220) 2020 08 13
(731) SICOMORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież, części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, 35 usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, usługi reklamowe w zakresie odzieży, 42 usługi pro-
jektowania odzieży, usługi w zakresie projektowania odzieży, 
projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, projektowa-
nie akcesoriów mody, projektowanie mody, projektowanie 
na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, usługi konsulta-
cji dotyczące projektowania mody.

(210) 517095 (220) 2020 08 13
(731) MÖLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Mepilex Ag Srebro na wagę złota
(510), (511) 5 plastry, plastry chirurgiczne, plastry do celów 
medycznych, plastry do użytku medycznego, plastry, mate-
riały opatrunkowe, materiał opatrunkowy do celów medycz-
nych, materiały opatrunkowe do ran, materiały opatrunkowe, 
medyczne, medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
medyczne opatrunki do ran, opatrunki do ran.

(210) 517098 (220) 2020 08 13
(731) MATYJASIAK KONRAD SOFTWARE SOLUTIONS, 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.15.25
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy kompute-
rowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputero-
we przechowywane w formie cyfrowej, programy kompu-
terowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwa-
nie baz danych on-line, użytkowe programy komputerowe 
do pobrania, oprogramowanie komputerowe [programy], 
42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie techno-
logii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usłu-
ga oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kom-
puterowego, analizy systemów komputerowych, integracja 
systemów i sieci komputerowych.

(210) 517099 (220) 2020 08 13
(731) GRUDZIEŃ PAULINA, BAWEJ JAROSŁAW PEJOT 

SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domowa Cukierenka Hand Made

(531) 08.01.15, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, pączki, 
donuty, słodycze, aromaty i preparaty aromatyczne do ciast, 
dekoracje cukiernicze, słodkie dekoracje do ciast, polewy 
cukiernicze, lukier do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby 
czekoladowe do dekoracji ciast, wyroby cukiernicze do de-
koracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, słodycze, cukierki, gotowe spody do ciast, ozdoby 
jadalne do ciast, wafle suche, wafle przekładane, torty i torci-
ki waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, papier jadalny, jadalny 
papier ryżowy, makaroniki [wyroby cukiernicze], marcepan, 
opłatki, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze i cukierni-
cze mrożone i do samodzielnego wypieku, wyroby i potra-
wy na bazie mąki, makaron i potrawy na bazie makaronu, 
naleśniki, ryż i potrawy na bazie ryżu, kasze i potrawy na ba-
zie kasz, gotowe desery [wyroby cukiernicze i piekarnicze], 
kawa, herbata, kakao, miód.

(210) 517104 (220) 2020 08 13
(731) GODZIEK DAWID, Suszec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYKOP SOBIE SAM.PL

(531) 15.01.25, 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 37 wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyj-
nego, wypożyczanie pojazdów budowlanych do burzenia, 
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wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku przy 
wykopach, wypożyczanie urządzeń stosowanych w konstru-
owaniu budynków, wypożyczanie urządzeń stosowanych 
w budownictwie, wypożyczanie wierteł, informacja o najmie 
sprzętu budowlanego, najem maszyn do kopania, udzielanie 
informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń bu-
dowlanych, usługi w zakresie wypożyczania maszyn na po-
trzeby inżynierii, wodno - lądowej, usługi w zakresie wypo-
życzania narzędzi, usługi w zakresie wypożyczania maszyn 
budowlanych, wynajem ciężkiego sprzętu, wynajem desek 
rusztowaniowych, wynajem drabin, wynajem drabin składa-
nych, wynajem kompresorów powietrza, wynajem koparek, 
wynajem ładowarek przegubowych, wynajem maszyn bu-
dowlanych, wynajem maszyn do robót drogowych, wyna-
jem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie bu-
dynków, wynajem minikoparek, wynajem młotów, wynajem 
młotków, wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem 
elektrycznym, wynajem narzędzi budowlanych, wynajem 
platform i rusztowań, wynajem pomp do drenażu, wyna-
jem pomp do odwadniania, wynajem rynien zsypowych, 
wynajem sprężarek gazu lub powietrza, wynajem sprzętu 
budowlanego, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem 
sprzętu do czyszczenia, wynajem sprzętu do oczyszczania 
dróg, wynajem sprzętu do przenoszenia materiałów, wyna-
jem sprzętu do robót ziemnych i koparek, wynajem sprzętu 
konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem sprzętu podno-
śnikowego, wynajem spychaczy, wynajem stalowych wież, 
wynajem stojaków (kozłów budowlanych), wynajem urzą-
dzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, wynajem 
urządzeń hydraulicznych, wynajem urządzeń wiertniczych, 
wynajem wyciągarek do drzew, wynajem żurawi, wypoży-
czanie koparek do rowów prowadzonych przez operatora, 
wypożyczanie ładowarek o sterowaniu burtowym.

(210) 517106 (220) 2020 08 13
(731) ŚLEDŹ KRYSTIAN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

ALUSPORT, Mikułowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALURIMS

(531) 27.05.01, 18.01.21, 15.07.17, 29.01.12
(510), (511) 12 felgi i obręcze kół do pojazdów mechanicz-
nych, akcesoria do felg oraz obręczy do kół pojazdów me-
chanicznych, 35 sprzedaż i dystrybucja części samochodo-
wych, w tym felg i obręczy kół do pojazdów mechanicznych 
oraz akcesoriów do nich.

(210) 517109 (220) 2020 08 13
(731) POLSKI SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) POLSKI SAD

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż 
do użytku medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, esencje 
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków, eterycznych, esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków, eterycznych], gazowane soki owocowe, kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, koncentraty soków owocowych, mieszane 
soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owo-
cowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, 
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, 
napoje warzywne, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie 
soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bez-
alkoholowe, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezal-
koholowy, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda 
mineralna, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomi-
dorowy [napój], sok pomidorowy [napoje], sok winogrono-
wy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, 
sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok z li-
monki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melo-
na, sok żurawinowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki 
owocowe [napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, syrop do lemo-
niady, syrop słodowy do napojów, syrop z czarnej porzeczki, 
syrop z soku z limonki, syropy do napojów, syropy do na-
pojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, 
syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, sy-
ropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów 
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bezalkoholowych, syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], warzywne napoje typu smoothie, wody o smaku 
owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, zagęszczony 
pomarańczowy sok owocowy.

(210) 517110 (220) 2020 08 13
(731) POLSKI SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04
(510), (511) 32 aromatyzowane napoje gazowane, bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe 
ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, 
bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owoco-
wych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż 
do użytku medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, 
bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholo-
we wyciągi z owoców, bezalkoholowy jabłecznik, esencje 
do produkcji napojów, esencje do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, nie w postaci olejków, eterycznych, esen-
cje do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w po-
staci olejków, eterycznych], gazowane soki owocowe, kok-
tajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów 
bezalkoholowych, koncentraty do sporządzania napojów 
owocowych, koncentraty soków owocowych, mieszane 
soki owocowe, mieszanki do sporządzana napojów sorbeto-
wych, mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe o smaku 
owocowym, napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, na-
poje orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki 
owocowe, napoje owocowe niealkoholowe, napoje owo-
cowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, 
napoje składające się z mieszanki soków owocowych i wa-
rzywnych, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, 
napoje warzywne, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie 
soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, owoce 
(bezalkoholowe napoje z soków -), owocowe nektary, bez-
alkoholowe, poncz bezalkoholowy, poncz owocowy, bezal-
koholowy, skoncentrowane soki owocowe, słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, smakowa woda 
mineralna, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, sok pomi-
dorowy [napój], sok pomidorowy [napoje], sok winogrono-
wy, sok z arbuza, sok z cytryny do sporządzania napojów, 
sok z czarnej porzeczki, sok z granatów, sok z guawy, sok z li-
monki do sporządzania napojów, sok z mango, sok z melo-
na, sok żurawinowy, soki, soki aloesowe, soki gazowane, soki 
owocowe [napoje], soki warzywne, soki warzywne [napoje], 
sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, syrop do lemo-
niady, syrop słodowy do napojów, syrop z czarnej porzeczki, 

syrop z soku z limonki, syropy do napojów, syropy do na-
pojów bezalkoholowych, syropy do produkcji lemoniady, 
syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, 
syropy do sporządzania smakowych wód mineralnych, sy-
ropy do wyrobu napojów, syropy do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], warzywne napoje typu smoothie, wody o smaku 
owocowym, wyciągi do sporządzania napojów, zagęszczony 
pomarańczowy sok owocowy.

(210) 517113 (220) 2020 08 13
(731) HAIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY CLINIC Beginning of Beauty

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem medycznym, usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 44 kliniki 
medyczne, usługi medyczne, usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, chirurgia plastyczna, usługi salonów piękności, 
chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne.

(210) 517114 (220) 2020 08 13
(731) SZEREDA AGATA DICLO, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Diamonds Clothes

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 25 odzież damska, obuwie damskie, obuwie dla 
mężczyzn, bielizna damska.

(210) 517115 (220) 2020 08 13
(731) KRUPA KAMIL FIRMA HANDLOWA KRUKAM, 

Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KruKam.pl ZDROWA ŻYWNOŚĆ

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.14
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, błonnik pokar-
mowy, herbata lecznicza, suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające le-
cytynę, suplementy diety zawierające olej lniany, suplemen-
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ty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawie-
rające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplemen-
ty diety zawierające propolis, suplementy diety ze sproszko-
wanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci 
plastrów, zioła lecznicze, żywność dla niemowląt, 29 agar-
-agar do celów kulinarnych, alginiany do celów kulinarnych, 
aloes spożywczy, białka jajek, cebula konserwowana, chipsy 
owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, czosnek [konserwowany], daktyle, dżem imbirowy, 
dżemy, galaretki, galaretki owocowe, groszek konserwo-
wy, grzyby konserwowane, guacamole, guacamole [pasta 
z awokado], hummus [pasta z ciecierzycy], imbir kandyzo-
wany, imbir, konserwowany, jadalne suszone kwiaty, jagody, 
konserwowane, jaja w proszku, kiszone warzywa [kimchi], 
kotlety sojowe, kotlety z tofu, masło arachidowe, masło ka-
kaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ owoców, 
migdały mielone, mleczne produkty, mleko albuminowe, 
mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, 
mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, 
mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych 
do celów kulinarnych, nasiona przetworzone, olej i tłuszcz 
kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny, olej 
palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słoneczni-
kowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej 
z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, 
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, orzechy aromatyzo-
wane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzo-
ne, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, 
owoce gotowane, owoce przetworzone, pasta z cukinii, 
pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie wa-
rzyw, pasty na bazie orzechów, pektyna do celów kulinar-
nych, pestki słonecznika przetworzone, płatki ziemniaczane, 
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, spożyw-
czy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy 
olej sezamowy, substytuty mleka, tahini [pasta z ziarna seza-
mowego], tempeh, tłuszcze jadalne, warzywa liofilizowane, 
warzywa przetworzone, wiórki kokosowe, zupy (składniki 
do sporządzania -), żelatyna, 30 anyż, anyż gwiaździsty, chał-
wa, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, 
chleb bezglutenowy, cukier, cukier palmowy, curry [przy-
prawa], cykoria [substytut kawy], cynamon [przyprawa], 
czekolada, czosnek mielony [przyprawa], drożdże, goździ-
ki [przyprawa], gryka, przetworzona, harissa [przyprawa], 
herbata, herbata z wodorostów kelp, herbatniki słodowe, 
imbir [przyprawa], jęczmień łuskany, kasza bulgur, kasza 
kukurydziana, kasza manna, kawa, keczup, kiełki pszeniczne 
do celów spożywczych dla ludzi, kurkuma, kuskus [kasza], 
maltoza, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów 
spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka 
orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemnia-
czana, miód, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, 
musztarda, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje 
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje 
kawowe z mlekiem, napoje mrożone na bazie kakao, napoje 
mrożone na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecz-
nicze napoje na bazie herbaty, orzechy w czekoladzie, owies 
łuskany, pasta migdałowa, pasty czekoladowe do smarowa-
nia zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pieprz, 
płatki kukurydziane, proszek do pieczenia, przekąski na ba-
zie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa 
ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, 
przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, 

marynaty), puddingi, rośliny strączkowe (mączka z -), ryż 
błyskawiczny, ryż, siemię lniane do celów kulinarnych [przy-
prawa], skrobia do celów spożywczych, słodycze owocowe, 
słodziki naturalne, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu 
do pieczenia], sojowa (mąka -), sos sojowy, sosy do makaro-
nów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól 
do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, 
syropy i melasa, szafran [przyprawa], tapioka, wafle ryżowe, 
wanilia [aromat], wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, zaczyn, zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zbo-
ża, ziarna sezamu [przyprawy], ziele angielskie, zioła do ce-
lów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], kiełki 
pszenicy, 31 burak, chleb świętojański, surowy, fasola, świe-
ża, groch świeży, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, 
jagody, świeże owoce, kasze dla drobiu, konopie, nieprze-
tworzone, korzenie cykorii, kukurydza, łupiny orzechów ko-
kosowych, makuchy, mączka lniana [pasza], mączka lniana 
jako pasza dla zwierząt, mączka z orzechów arachidowych 
dla zwierząt, mąka z ryżu [pasza], migdały [owoce], nasie-
nie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona 
komosa ryżowa, nieprzetworzone orzechy, orzechy koko-
sowe, orzechy laskowe, orzeszki arachidowe (makuchy z -) 
dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże, otręby zbożowe, 
owies, pomarańcze, pszenica, ryż nieprzetworzony, ziarno 
kakaowe w stanie surowym, 32 napoje na bazie owoców 
lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mle-
ka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, syropy 
do napojów, woda [napoje], woda mineralna [napoje], 
woda gazowana.

(210) 517116 (220) 2020 08 13
(731) ŚWIDER KRZYSZTOF LOKOMOTYWA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Studio Lokomotywa
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, obrób-
ka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optyma-
lizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pu-
blikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online 
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie re-
klam, tworzenie tekstów reklamowych, usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów rekla-
mowych, 42 aktualizowanie oprogramowania komputero-
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interneto-
wego, doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
hosting serwerów, hosting stron internetowych, projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, projektowanie 
oprogramowania komputerowego, projektowanie wizytó-
wek, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opar-
tych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi 
informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, usługi graficzne.
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(210) 517117 (220) 2020 08 13
(731) PIECHOTA MARIANNA HAPPY PINE, Wschowa
(540) (znak słowny)
(540) Korkołap
(510), (511) 20 szafki, kufry [szafki], szafki ścienne, szafki [me-
ble], szafki wystawowe, szafki kuchenne, skrzynki drewniane, 
skrzynki z zamkiem niemetalowe, skrzynki do pakowania 
wykonane z drewna, skrzynki na butelki [inne niż metalo-
we], pojemniki drewniane, kapsuły [pojemniki niemetalowe], 
niemetalowe pojemniki do przechowywania, pojemniki 
do pakowania niemetalowe, pudełka przenośne [pojemniki] 
z drewna, pojemniki niemetalowe w postaci beczułek, po-
jemniki do pakowania wykonane z drewna, pojemniki w for-
mie pudełek wykonanych z drewna, pojemniki drewniane 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki 
z drewna [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], 
pojemniki wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku do-
mowego lub kuchennego], kapsuły czasu niemetalowe [po-
jemniki na dokumenty z epoki dla przyszłych pokoleń], nie-
metalowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użyt-
ku domowego lub kuchennego], ozdoby ścienne z drewna, 
meble, meble drewniane, meble bambusowe, szkatułki, sto-
jaki na wino [meble], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczo-
ne online w zakresie następujących towarów: szafki, kufry 
[szafki], szafki ścienne, szafki [meble], szafki wystawowe, 
szafki kuchenne, skrzynki drewniane, skrzynki z zamkiem 
niemetalowe, skrzynki do pakowania wykonane z drewna, 
skrzynki na butelki [inne niż metalowe], pojemniki drewnia-
ne, kapsuły [pojemniki niemetalowe], niemetalowe pojem-
niki do przechowywania, pojemniki do pakowania nieme-
talowe, pudełka przenośne [pojemniki] z drewna, pojemniki 
niemetalowe w postaci beczułek, pojemniki do pakowania 
wykonane z drewna, pojemniki w formie pudełek wykona-
nych z drewna, pojemniki drewniane [inne niż do użytku 
domowego lub kuchennego], pojemniki z drewna [inne 
niż do użytku domowego lub kuchennego], pojemniki wie-
lofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego lub 
kuchennego], kapsuły czasu niemetalowe [pojemniki na do-
kumenty z epoki dla przyszłych pokoleń], niemetalowe po-
jemniki do przechowywania [inne niż do użytku domowego 
lub kuchennego], ozdoby ścienne z drewna, meble, meble 
drewniane, meble bambusowe, szkatułki, stojaki na wino 
[meble], pojemniki kuchenne.

(210) 517121 (220) 2020 08 13
(731) GWIZDAŁA WIESŁAW FENIX ENERGY, Ciele
(540) (znak słowny)
(540) fenix energy
(510), (511) 9 urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki często-
tliwości, komórki fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, pa-
nele słoneczne, płyty słoneczne, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli 
słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie sło-
neczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promie-

niowania słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable 
i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 11 pompy ciepła, 
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie 
następujących towarów: urządzenia fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wy-
twarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
falowniki fotowoltaiczne, elektryczne przemienniki często-
tliwości, komórki fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne, pa-
nele słoneczne, płyty słoneczne, panele słoneczne do wy-
twarzania energii elektrycznej, przenośne panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, matryce do paneli 
słonecznych, akumulatory energii fotowoltaicznej, ogniwa 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie sło-
neczne do użytku domowego, baterie słoneczne do celów 
przemysłowych, czujniki elektroniczne do pomiaru promie-
niowania słonecznego, aparatura i urządzenia do sterowa-
nia przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia 
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, 
urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii 
elektrycznej, aparatura i urządzenia do kontrolowania elek-
tryczności, komponenty elektryczne i elektroniczne, kable 
i przewody elektryczne, filtry elektryczne, 37 konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach miesz-
kalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, instalacja syste-
mów ogrzewania słonecznego, montaż i konserwacja insta-
lacji ogrzewania słonecznego, budowa użytkowych instala-
cji słonecznych, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych 
zasilanych energią słoneczną.

(210) 517122 (220) 2020 08 13
(731) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kętrzyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MST

(531) 27.05.01, 27.05.23, 29.01.11
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektro-
magnetyczne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki 
elektromagnetyczne do lamp fluorescencyjnych, urządzenia 
elektryczne do zdalnego zapłonu, układy stabilizacyjno-za-
płonowe do lamp wysokoprężnych, zapłonniki do lamp wy-
sokoprężnych, cewki elektromagnetyczne, cewki filtrujące, 
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cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki indukcyjne, 
11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do we-
wnątrz, urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie 
specjalistyczne (uprawy roślin, hodowle ryb).

(210) 517123 (220) 2020 08 13
(731) MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kętrzyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MST Your solutions

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 9 stateczniki [oświetlenie], stateczniki elektro-
magnetyczne do lamp wysokoprężnych (HID), stateczniki 
elektromagnetyczne do lamp fluorescencyjnych, urządzenia 
elektryczne do zdalnego zapłonu, układy stabilizacyjno-za-
płonowe do lamp wysokoprężnych, zapłonniki do lamp wy-
sokoprężnych, cewki elektromagnetyczne, cewki filtrujące, 
cewki kompensacyjne, cewki [induktory], cewki indukcyjne, 
11 urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolu-
minescencyjnych [LED], moduły LED, zasilacze LED, lampy 
oświetleniowe, oprawy oświetleniowe zewnętrzne i do we-
wnątrz, urządzenia i instalacje oświetleniowe, oświetlenie 
specjalistyczne (uprawy roślin, hodowle ryb).

(210) 517139 (220) 2020 08 14
(731) PAWŁOWSKA AGNIESZKA, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MINDFULLIER
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje do pobra-
nia, publikacje zarejestrowane na nośniku komputerowym, 
książki audio, podcasty, videocasty, 16 publikacje drukowa-
ne, książki, 41 nauczanie i szkolenie, prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów edukacyj-
nych, prowadzenie kursów instruktażowych, zapewnienie 
kursów szkoleniowych i instruktażowych dla młodych ludzi, 
organizowanie kursów wykorzystujących metody nauczania 
na odległość, usługi pisania blogów, udostępnianie strony 
internetowej obejmującej kursy edukacyjne i edukacyjne 
materiały kursowe online i do pobrania, publikowanie kur-
sów online dotyczących mindfullness, organizowanie, udo-
stępnianie, moderowanie i umożliwianie instruktażu za po-
średnictwem sieci komunikacyjnych, na rzecz osób trzecich, 
usługi edukacyjne, dystrybucja materiałów edukacyjnych 
i organizowanie kursów na wszystkich poziomach instrukta-
żu, publikacja i udostępnianie on-line materiałów instrukta-
żowych, edukacyjnych i dydaktycznych, kursów i informacji, 
44 usługi psychologiczne, usługi w zakresie psychologii dla 
osób indywidualnych i grup, badania psychologiczne, po-
radnictwo psychologiczne, przeprowadzanie testów psy-
chologicznych, usługi w zakresie zarządzania stresem, usługi 
terapeutyczne.

(210) 517153 (220) 2020 08 14
(731) ŚWIDER KRZYSZTOF LOKOMOTYWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Studio Lokomotywa

(531) 26.01.06, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
marketing w ramach wydawania oprogramowania, obróbka 
tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, publikowanie 
tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośred-
nictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama typu 
„płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, tworzenie 
tekstów reklamowych, usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, 42 aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie 
informacji o technologii komputerowej i programowaniu 
za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, 
hosting stron internetowych, projektowanie graficzne mate-
riałów promocyjnych, projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, projektowanie wizytówek, tworzenie i projek-
towanie indeksów informacji opartych na stronach interne-
towych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usłu-
gi graficzne.

(210) 517155 (220) 2020 08 14
(731) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FYRTEL WILDA

(531) 26.04.07, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 35 reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, 36 finansowanie nieruchomości, 
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], wycena 
nieruchomości, powiernictwo nieruchomości, agencje nie-
ruchomości, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości, administrowanie 
nieruchomościami, usługi kredytowania nieruchomości, 
ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], wyceny finan-
sowe nieruchomości, ocena nieruchomości [wycena], usługi 
wyceny nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], 
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usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, usługi 
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 konser-
wacja nieruchomości, remont nieruchomości, budowa nie-
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości miesz-
kalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
budowa domów, budowa sklepów, 42 oględziny nierucho-
mości, projektowanie budowlane, projektowanie urbani-
styczne, projektowanie techniczne, projektowanie wnętrz 
komercyjnych, usługi w zakresie projektowania komercyjne-
go, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budyn-
ków komercyjnych.

(210) 517164 (220) 2020 08 16
(731) KORYCKA IRENA FRUKTA, Szpetal Górny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZ OWOC

(531) 27.05.09, 27.05.17, 26.04.15, 26.04.18, 05.03.15
(510), (511) 29 potrawy gotowe składające się głównie z wa-
rzyw, 30 przeciery warzywne [sosy], 32 napoje owocowe 
i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, 
soki warzywne [napoje], warzywne napoje typu smoothie.

(210) 517165 (220) 2020 08 16
(731) KOZŁOWSKA ELŻBIETA, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) Movono
(510), (511) 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, igły i szpilki entomologiczne, 
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania 
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, wa-
rzywa i kwiaty, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kó-
łek lub łańcuszków].

(210) 517170 (220) 2020 08 13
(731) ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HEALDERM
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne che-
miczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] 
preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczni-
czych, białkowe suplementy diety, biologiczne preparaty 
do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty do ce-
lów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów me-
dycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, prepara-
ty farmaceutyczne, środki przeciw gorączce, preparaty prze-
ciw hemoroidom, hormony do celów medycznych, kapsułki 
do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki 
skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów far-
maceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki 
do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające], lo-
tony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje 

lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne 
suplementy diety, środki nasenne, środki na uspokojenie 
nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynni-
ki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń, pa-
stylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycz-
nych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, pocenie 
się (środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne 
przeciw poceniu stóp, płyny do przemywania pochwy, po-
mady do celów medycznych, preparaty medyczne na po-
rost włosów, preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mi-
kroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, przylepne 
plastry, przylepne taśmy do celów medycznych, samoprzy-
lepne plastry, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty farmaceutyczne przeciw słonecznym opa-
rzeniom, syropy do użytku farmaceutycznego, szczepion-
ki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, 
tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty 
do testów ciążowych, środki trawienne środki do celów far-
maceutycznych, uspokajające leki, wazelina do celów leczni-
czych, witaminowe preparaty, woda utleniona do celów me-
dycznych, leki wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, 
żywność dla niemowląt.

(210) 517183 (220) 2020 08 17
(731) FIGAS MAREK PPU FIDROB, Słupy Duże
(540) (znak słowny)
(540) Fidrob
(510), (511) 1 nawozy, 4 paliwo z biomasy, 31 ściółka dla 
zwierząt.

(210) 517185 (220) 2020 08 17
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PREGNAX
(510), (511) 5 leki dla ludzi: leki pomocnicze do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów me-
dycznych, napoje dietetyczne przystosowane do celów me-
dycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceu-
tycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrun-
kowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność 
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana 
do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana 
do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i weteryna-
ryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, mate-
riały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki 
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, pre-
paraty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów 
medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czop-
ki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, 
kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów far-
maceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki 
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz-
nych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów 
farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, 
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, 
preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, 
mydła lecznicze.
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(210) 517186 (220) 2020 08 17
(731) WALCZAK BARTOSZ, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEST AMERICAN FOOD New York SINCE 2020 

BAR & RESTAURANT

(531) 26.01.01, 26.01.05, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 24.17.25, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, 41 rozrywka, 43 usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 517199 (220) 2020 08 17
(731) JANCEWICZ AGATA, JANCEWICZ GRZEGORZ NONO 

SPÓŁKA CYWILNA, Giedajty
(540) (znak słowny)
(540) OLSZTYŃSKIE ROLKI
(510), (511) 30 sushi.

(210) 517200 (220) 2020 08 17
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Arovital immuno suplement diety

(531) 25.01.05, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety.

(210) 517201 (220) 2020 08 17
(731) STAWOWY JERZY P.P.H.U. DOMENO, Kalwaria 

Zebrzydowska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYNTRON

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 11 lampy wiszące, lampy elektryczne, lampy 
ścienne, lampy biurkowe, latarki LED, taśmy LED, lampy LED, 
świece LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe 
LED, urządzenia oświetleniowe LED, oświetlenie nastrojowe 
LED, lampy bezpieczeństwa LED, oprawy oświetleniowe LED, 
urządzenia LED do suszenia paznokci, oświetlenie typu LED 
zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], bezpłomieniowe świece 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], zestawy oświetle-

nia LED do znaków podświetlanych, instalacje oświetleniowe 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych 
[LED], lampy studyjne, lampy inspekcyjne, lampy stojące, lam-
py stołowe, lampy fluorescencyjne, lampy podłogowe, lampy 
oświetleniowe, stojące lampy, lampy metalohalogenkowe, 
lampy halogenowe, lampy łukowe, lampy bezpieczeństwa, 
lampy bakteriobójcze, lampy awaryjne, lampy słoneczne, 
lampy projekcyjne, sufitowe lampy wiszące, lampy strobosko-
powe [ozdobne], elektryczne lampy wyładowcze, przenośne 
lampy [oświetleniowe], elektryczne lampy żarowe, oświetle-
nie dachowe [lampy], lampy (urządzenia oświetleniowe), 
ozdoby choinkowe [lampy], oświetleniowe lampy wyładow-
cze, neonowe lampy oświetleniowe, obudowy do lamp, szkła 
do lamp, lampy luminescencyjne oświetleniowe, ksenonowe 
lampy łukowe, lampy do namiotów, lampy do paznokci, lam-
py do kręcenia włosów, szklane osłony na lampy, lampy z ela-
stycznym ramieniem, lampy stroboskopowe do dyskotek, 
stojące lampy papierowe [andon], lampy do dekoracji świą-
tecznych, lampy łukowe [wyposażenie oświetleniowe], lampy 
(oświetleniowe) do pojazdów, lampy na energię słoneczną, 
lampy kwarcowe do opalania, oświetleniowe lampy do pro-
jektorów, lampy kierunkowe do rowerów, lampy do celów 
oświetleniowych, przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], 
klosze kuliste do lamp, lampy do oświetlania akwarium, lampy 
do instalacji elektrycznych, lampy do bezpiecznego oświetle-
nia, lampy w formie świeczki, lampy elektryczne do oświetle-
nia zewnętrznego, lampy kierujące światło ku górze, lampy 
fluorescencyjne w kształcie rury, lampy elektryczne do oświe-
tlenia wnętrz, lampy bakteriobójcze do oczyszczania powie-
trza, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy wy-
posażone w rozsuwane wsporniki, lampy do lądowych pojaz-
dów mechanicznych, lampy fluorescencyjne rurowe 
do oświetlania, lampy fluorescencyjne do oświetlenia archi-
tektonicznego, lampy fluorescencyjne do oświetlenia sce-
nicznego, lampy bezpieczeństwa do użytku pod ziemią, lam-
py halogenowe UV z oparami metalu, lampy na podczerwień 
do suszenia włosów, lampy do użycia na wolnym powietrzu, 
lampy rurowe wyładowcze (elektryczne) do oświetlenia, elek-
tryczne lampy wyładowcze do celów oświetleniowych, ruro-
we lampy wyładowcze [elektryczne] do oświetlenia, rurowe 
lampy wyładowcze (elektryczne) do celów oświetleniowych, 
lampy na podczerwień, nie do celów medycznych, fluore-
scencyjne lampy o niskiej mocy wyjściowej światła ultrafiole-
towego, ręczne lampy elektryczne [inne niż do użytku foto-
graficznego], lampy kwarcowe ultrafioletowe, inne niż do ce-
lów medycznych, żarówki oświetleniowe, żarówki halogeno-
we, żarówki fluorescencyjne, miniaturowe żarówki oświetle-
niowe, żarówki lamp tylnych, żarówki do latarek, elektryczne 
żarówki fluorescencyjne, żarówki grzewcze dla żółwi, żarówki 
i akcesoria do nich, abażury, abażury do lamp stołowych, aba-
żury do źródeł światła, abażury do lamp, oświetlenie acetyle-
nowe, żyrandole, zwieńczenia lamp, źródła światła o pełnym 
spektrum światła, źródła światła [inne niż do celów medycz-
nych lub fotograficznych], zespoły świetlne, żarzące się urzą-
dzenia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, zasilane 
na baterie, wyposażenie oświetleniowe zewnętrzne, wyposa-
żenie oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe zawierające 
światłowody, urządzenia oświetleniowe z organicznymi dio-
dami elektroluminescencyjnymi (OLED), urządzenia oświetle-
niowe z ogniwami słonecznymi, urządzenia oświetleniowe 
do gablot wystawowych, urządzenia oświetleniowe i z pro-
mieniowaniem ultrafioletowym w jednym, urządzenia oświe-
tleniowe sterowane komputerowo, urządzenia oświetlenio-
we, urządzenia oświetlenia scenicznego do filmów, urządze-
nia oświetlenia awaryjnego, urządzenia do oświetlenia sce-
nicznego, szkła do lamp, świece elektryczne na baterie, świe-
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ce elektryczne, świece bezpłomieniowe, świecące pałeczki, 
świetlówki, świetlówki kompaktowe [CFL], świecące numery 
na domy, światłowodowe instalacje oświetleniowe, światła 
wspomagające wzrost roślin, światła stroboskopowe do dys-
kotek, światła punktowe do oświetlenia domowego, światła 
kontrolne, światła do mocowania na szynach, światła do in-
stalacji na zewnątrz, światła do dekoracji świątecznych, świa-
tła akcentowe do użytku wewnętrznego, światełka na choinki 
[inne niż świece], światełka linkowe, łańcuchy z lampkami, 
stojaki do lamp, sufitowe płyty promiennikowe, światełka 
elektryczne do ozdób świątecznych, rzutniki światła, rzutniki 
światła laserowego, ręczne reflektory punktowe, reflektory 
oświetleniowe, przenośne wentylatory elektryczne, podsta-
wy lamp, podstawy do lamp nieelektrycznych, podświetlane 
kule dyskotekowe, podświetlane przyciski, płytowe płaskie 
urządzenia oświetleniowe, panele [płyty] oświetleniowe, 
ozdobne zestawy oświetleniowe, ozdoby świetlne na drzew-
ka bożonarodzeniowe [światełka elektryczne], ozdoby oświe-
tleniowe [części armatury], oświetleniowe oprawy, oświetle-
nie ogrodowe, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie kopułowe 
do mebli, oświetlenie ścienne, oświetlenie solarne, oświetle-
nie stroboskopowe [do tworzenia efektów świetlnych], 
oświetlenie stroboskopowe [ozdobne], oświetlenie sufitowe, 
oświetlenie sufitowe typu downlight, oświetlenie wystawo-
we, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie elektryczne, oświe-
tlenie dekoracyjne, oświetlenie dekoracyjne na choinki, 
oświetlenie do celów bezpieczeństwa, oświetlenie do celów 
wystawowych, oświetlenie do montażu na ścianie, oświetle-
nie bezpieczeństwa zawierające czujnik na podczerwień, 
oświetlenie bezpieczeństwa zawierające czujnik ruchu, 
oświetlenie bezpieczeństwa obsługiwane przez fotokomórki, 
oświetlenie bezpieczeństwa, oprawy oświetleniowe sufito-
we, oprawy oświetleniowe do użytku handlowego, oprawy 
oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, opra-
wy oświetleniowe, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, 
osłony do lamp, osłony do latarni, osprzęt do oświetlenia, 
osprzęt do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], osprzęt 
do oświetlenia światłowodowego, nieprzezroczyste osłony 
do lamp, listwy świetlne, latarnie oświetleniowe, latarnie kem-
pingowe, lampy UV nie do celów medycznych, latarki, latarki 
akumulatorowe, latarki długopisowe, latarki kieszonkowe, la-
tarki kieszonkowe, elektryczne, latarki na energię słoneczną, 
latarki wykorzystujące doładowywalne urządzenia elektrycz-
ne, lampy próżniowe, lampki nocne, lampki na choinki świą-
teczne, lampki elektryczne na choinki, lampki biurkowe, 
lampki do czytania, lampiony na świece, lampiony elektrycz-
ne, lampki nocne [inne niż świeczki], lampki oświetlenia we-
wnętrznego, do czytania, do pojazdów, lampki przyczepiane 
do książki, lampki rowerowe na dynamo, klosze do lamp [ko-
minki] wykonane ze szkła, klosze do lamp [kominki], kinkiety 
[osprzęt oświetlenia elektrycznego], instalacje oświetlenia 
żarowego, instalacje oświetleniowe, instalacje oświetlenia 
awaryjnego, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświe-
tleniem, reklamy online, usługi aukcyjne online, usługi prze-
twarzania danych online, usługi zarządzania społecznością 
online, usługi reklamowe i marketingowe online, promocja 
online sieci komputerowych i stron internetowych, udostęp-
nianie online przewodników reklamowych zawierających to-
wary i usługi osób trzecich prowadzących handel online w In-
ternecie, zestawianie katalogów biznesowych online, publi-
kowanie materiałów reklamowych online, usługi składania 
zamówień hurtowych, usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z oświetleniem, dystrybucja próbek reklamowych, dystry-
bucja ulotek promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, dru-
ków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szcze-
gólności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) 

w kraju lub poza nim, dystrybucja materiałów promocyjnych, 
mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza 
w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarów-
no poza granice jak i w kraju], reklama banerowa, administro-
wanie sprzedażą, agencje reklamowe, agencje eksportowe 
i importowe, reklama, reklama zewnętrzna, reklama radiowa, 
reklama na billboardach elektronicznych, reklama bizneso-
wych stron internetowych, reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, promocja sprzedaży.

(210) 517203 (220) 2020 08 17
(731) BIODIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biozdrowy ZAWSZE DOBRY SKŁAD

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży de-
talicznej, hurtowej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem In-
ternetu w zakresie ekologicznych: artykułów spożywczych 
i żywnościowych, produktów dla zdrowia - alg, grzybów, 
miodów, ziół, witamin, minerałów, olejów, suplementów 
diety, artykułów higienicznych i kosmetycznych, środków 
czyszczących i toaletowych, administrowanie działalności 
handlowej, administrowanie programami lojalności konsu-
menta, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, świadczenie pomocy w zakre-
sie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towa-
rów i usług doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, 
reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, mia-
nowicie ulotek, prospektów, druków organizowanie targów, 
wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 517206 (220) 2020 08 17
(731) KORYCKI MACIEJ UN’COMMON, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) un’common

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 komody [meble], gabloty [meble], konsole 
[meble], konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kredensy 
[meble], kwietniki [meble], ławy [meble], meble, meble biu-
rowe, meble do eksponowania towarów, meble do prze-
chowywania, meble do salonu, meble do siedzenia, meble 
do wnętrz, meble domowe, meble domowe, biurowe i ogro-
dowe, meble domowe wykonane z drewna, meble drewnia-
ne, meble gięte, meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy), 
meble ogrodowe, meble sypialne, meble tapicerowane, 
meble wielofunkcyjne, meble wykonane ze stali, meble wy-
konane z substytutów drewna, półki [meble], półki ścienne 
[meble], półki wiszące [meble], półki z metalu [meble], po-
stumenty [meble], pufy [meble], regały drewniane [meble], 
regały [meble], regały metalowe (systemy półkowe) [meble], 
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siedzenia [meble], stoły [meble], szafki [meble], taborety ru-
chome [meble], toaletki [meble], wysokie stołki [meble], wy-
sokie siedzenia [meble].

(210) 517217 (220) 2020 08 17
(731) SMARTSOLAR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 15.09.10, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 organizowanie finansowania projektów bu-
dowlanych, usługi finansowania, 37 budownictwo, instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, usługi elektryków, 
usługi doradztwa budowlanego.

(210) 517235 (220) 2020 08 18
(731) IZYDORCZYK EDWARD E-GROUP, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMHOUSE NIERUCHOMOŚCI

(531) 07.01.24, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, finansowanie 
nieruchomości, oszacowania majątku nieruchomego [nie-
ruchomości], dzierżawa nieruchomości, timesharing nieru-
chomości, wycena nieruchomości, agencje nieruchomości, 
powiernictwo nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, 
administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nierucho-
mościami, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi 
wyceny nieruchomości, organizowanie wynajmu nierucho-
mości, ocena nieruchomości [wycena], usługi nabywania 
nieruchomości, ubezpieczenie wyposażenia nieruchomo-
ści, usługi kredytowania nieruchomości, wyceny finansowe 
nieruchomości, wycena nieruchomości [finansowa], agen-
cje mieszkaniowe, inwestycje majątkowe [nieruchomości], 
finansowanie konsorcjalne nieruchomości, inwestowanie 
w nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, wyna-
jem nieruchomości i majątku, usługi finansowania zakupu 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, wycena w kwe-
stiach majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości 
posiadanych na własność, nabywanie nieruchomości [dla 
osób trzecich], usługi finansowe w zakresie nieruchomo-
ści, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi 
inwestowania w nieruchomości komercyjne, dostarczanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieru-
chomości na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie inwesto-
wania w nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami roz-
rywkowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, usługi agencji nieruchomości w za-
kresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości 
w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji 

nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi 
finansowe], wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu 
osób trzecich], usługi agencji nieruchomości przy zakupie 
i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków.

(210) 517236 (220) 2020 08 18
(731) PLUCIŃSKI MACIEJ MEDIAWAY, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) love and hate
(510), (511) 3 kosmetyki, perfumy, perfumowane wody to-
aletowe, mydła perfumowane, kremy perfumowane, środki 
perfumeryjne i zapachowe, kremy ochronne, krem przeciw-
zmarszczkowy, kremy samoopalające, kremy do twarzy, krem 
do włosów, krem pod oczy, krem do rąk, kosmetyki w po-
staci kremów, mydła w kremie, błyszczyki do ust, eyelinery, 
fluid do makijażu, kolorowe kosmetyki do oczu, korektor 
do twarzy, kosmetyki do brwi, korektory pod oczy, kredka 
do oczu, kredki do oczu, kredki do makijażu oczu, ołówki 
do brwi, maski kosmetyczne, podkład do makijażu, pomadki 
do ust, preparaty do makijażu twarzy i ciała, preparaty kolo-
ryzujące do brwi, róż, róże, puder do twarzy, produkty po-
wlekające usta [kosmetyki], środki do makijażu oczu, mydła, 
środek do mycia rąk, olejek do kąpieli, piany do kąpieli, dez-
odoranty, antyperspiranty do użytku osobistego, dezodo-
ranty do użytku osobistego, balsamy do ciała, brokat do pa-
znokci, emalia do paznokci, kremy kosmetyczne odżywcze, 
lakiery do paznokci, masło do ciała, maseczki do ciała, nie-
lecznicze balsamy do ust, mleczka kosmetyczne, mleczka 
do ciała, nielecznicze mleczka, odżywki do ust, olejki do cia-
ła, płyn do twarzy, płyn do kąpieli, płyn do golenia, lakiery 
do paznokci, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki 
do włosów, lakier do włosów, maseczki do włosów, odżywki 
do włosów, płyny do stylizacji, olejki do włosów, szampony 
do włosów, szampony, farby do włosów, tonik do włosów, 
wosk do włosów, kremy po goleniu, emulsje do depilacji, bal-
sam po goleniu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, 
25 bielizna, bielizna osobista, bielizna damska, halki [bielizna], 
bielizna termoaktywna, bielizna funkcjonalna, damska bieli-
zna, bielizna jednorazowa, bielizna ciążowa, długa bielizna, 
body [bielizna], gorsety [bielizna], bielizna nocna, bielizna 
[część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, bielizna dla nie-
mowląt, bielizna dla kobiet, męska bielizna jednoczęściowa, 
ciążowa bielizna nocna, bokserki damskie [bielizna], gorsety 
[bielizna damska], suspensorium [bielizna osobista], bielizna 
dla mężczyzn, bielizna osobista [część garderoby], bielizna 
osobista z dzianiny, ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], jednoczęściowa bielizna damska [body 
połączone z rajstopami] połączenie koszulki z majtkami 
[bielizna damska], wstawki do bielizny [części odzieży], pasy 
elastyczne wyszczuplające [bielizna], podwiązki, podwiązki 
do skarpetek, bielizna damska typu body, bielizna wyszczu-
plająca [wyroby gorseciarskiej, kąpielówki, płaszcze kąpielo-
we, czepki kąpielowe, sandały kąpielowe, spodenki kąpielo-
we, pantofle kąpielowe, szorty kąpielowe, kostiumy kąpie-
lowe, wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], 
kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, okrycia zakładane 
na kostiumy kąpielowe, kostiumy kąpielowe z usztywniany-
mi miseczkami, płaszcze kąpielowe z kapturem, kostiumy ką-
pielowe dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla kobiet, kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn, stroje kąpielowe monikini, kąpie-
lowe kostiumy, odzież, odzież gotowa, odzież dziana, halki 
[odzież], odzież codzienna, odzież jedwabna, odzież kaszmi-
rowa, odzież modelująca, odzież haftowana, części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, obuwie, akcesoria na szyję, rajstopy, 
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rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], 
wstawki do rajstop [części odzieży], rajstopy bez pięt, weł-
niane rajstopy, rajstopy sportowe, pończochy, pięty do poń-
czoch, pończochy wchłaniające pot, skarpetki i pończochy, 
wstawki do pończoch [części odzieży], pasy do pończoch 
dla mężczyzn, majtki, majtki damskie, majtki wyszczupla-
jące, majtki dziecięce [odzież], majtki dla niemowląt, majtki 
przypominające szorty z luźną nogawką, body [odzież], halki, 
półhalki, krótkie halki, spodenki halkowe, długie luźne halki, 
sukienki damskie, suknie ślubne, podwiązki ślubne, 35 usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzie-
ży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzie-
żowej, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzie-
żowych, usługi reklamowe w zakresie odzieży, usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających kosmetyki, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, usługi reklamowe 
w zakresie artykułów kosmetycznych, udostępnianie porad 
dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
sprzedaż detaliczna w zakresie perfum, sprzedaż hurtowa 
w zakresie perfum.

(210) 517240 (220) 2020 08 18
(731) BORYCZKO ANNA FIRMA HANDLOWA DAWID, 

Wielogłowy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetic obuwie

(531) 26.11.05, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, 35 usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej (branża obuwnicza, sprzedaż obuwia i akcesoriów 
obuwniczych).

(210) 517243 (220) 2020 08 18
(731) FOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTON

(531) 26.01.01, 26.01.16, 01.15.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, agencje zatrud-
nienia tymczasowego, agencje zatrudnienia, agencje po-
średnictwa pracy, rekrutacja personelu tymczasowego, znaj-
dowanie zatrudnienia dla personelu, konsultacje dotyczące 
wyboru personelu, usługi związane z personelem, groma-

dzenie informacji na temat personelu, doradztwo w zakresie 
rekrutacji personelu, usługi w zakresie rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi agen-
cji w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi biur pośred-
nictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi w za-
kresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji perso-
nelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla personelu.

(210) 517245 (220) 2020 08 18
(731) POLLYART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) POLLYART
(510), (511) 35 doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, pomoc w zakresie marketingu, 
porady w zakresie marketingu, marketing internetowy, usługi 
konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, usługi 
reklamowe i marketingowe online, optymalizacja stron inter-
netowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w In-
ternecie, promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w In-
ternecie, prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, usługi doradcze dotyczące reklamy, 
promocji i marketingu, wsparcie w dziedzinie promocji biz-
nesu, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, 42 projektowanie, 
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych (w tym skle-
pów internetowych), doradztwo w projektowaniu stron in-
ternetowych, usługi graficzne.

(210) 517247 (220) 2020 08 18
(731) FOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Opole

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTON PRACA

(531) 01.15.09, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 biura pośrednictwa pracy, agencje zatrud-
nienia tymczasowego, agencje zatrudnienia, agencje po-
średnictwa pracy, rekrutacja personelu tymczasowego, znaj-
dowanie zatrudnienia dla personelu, konsultacje dotyczące 
wyboru personelu, usługi związane z personelem, groma-
dzenie informacji na temat personelu, doradztwo w zakresie 
rekrutacji personelu, usługi w zakresie rekrutacji personelu, 
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, usługi agen-
cji w zakresie rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie 
znajdowania zatrudnienia dla personelu, usługi biur pośred-
nictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, usługi 
doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi w za-
kresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, usługi do-
radcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, usługi 
w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji perso-
nelu, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania 
zatrudnienia dla personelu.
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(210) 517786 (220) 2020 09 01
(731) INVALUE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) InValue Multi-Asset
(510), (511) 36 fundusze inwestycyjne, zarządzanie fundu-
szem inwestycyjno-kapitałowym, inwestowanie funduszy 
kapitałowych, udzielanie informacji finansowych inwesto-
rom, doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, zarzą-
dzanie finansami, inwestycje finansowe, usługi finansowo-
-inwestycyjne, usługi pośrednictwa finansowego, informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów, 41 kursy edukacyjne dotyczące inwestowania, 
kursy edukacyjne dotyczące finansów, usługi szkoleniowe 
w zakresie finansów.

(210) 517908 (220) 2020 09 04
(731) ZOLOTAREVSKYI IEVGEN, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Laur Smaku
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, badania marketin-
gowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo 
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, dystrybucja mate-
riałów reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie rekla-
my, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami, 
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, promocja sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, 
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, poszukiwania 
w zakresie patronatu, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników do rekla-
my, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy 
prasowej, kreowanie wizerunku firmy, usług i towaru, analiza 
w zakresie marketingu, badania konsumenckie, doradztwo 
informacji konsumentom na temat towarów i usług, 41 orga-
nizowanie konkursów, fotografia, montaż wideo.

(210) 517910 (220) 2020 09 04
(731) GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klif

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama w tym prasowa, radiowa, telewi-
zyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej i poprzez In-
ternet, promocja i badania marketingowe, badania rynku 
i opinii publicznej, informacja handlowa, pokazy towarów, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
biurowego, organizacja wystaw i targów w celach handlo-
wych i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, usługi sekretarskie, gromadzenie, sys-
tematyzacja i udostępnianie komputerowych baz danych, 
prowadzenie centrum handlowego i hurtowni z artykułami 
użytku osobistego i codziennego, materiałów budowla-
nych, wyrobów metalowych, wyposażenia elektrycznego, 

hydraulicznego i grzejnego, maszyn i urządzeń biurowych, 
mebli, komputerów, wyposażenia biurowego, sprzętu tele-
komunikacyjnego, usługi rachunkowo-księgowe, zarządza-
nie i administrowanie centrum handlowym utworzonym 
przez sprzedawców detalicznych oraz inne placówki han-
dlowe skupione na jednej nieruchomości, publikowanie tek-
stów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, organizowanie pokazów mody, dystrybucja 
materiałów reklamowych i promocyjnych, 36 wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni 
handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ściami (na własny rachunek lub na zlecenie osób trzecich), 
doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen 
finansowych, przekazywanie informacji finansowych, prze-
prowadzanie operacji finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpie-
czeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie 
wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wy-
najem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w ce-
lach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, 
w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, 
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach 
handlowych dla osób trzecich, zarządzanie organizacją i co-
dzienną działalnością biur i nieruchomości, 39 usługi trans-
portowe, pilotaż i holowanie, czarterowanie, usługi biur po-
dróży, organizowanie wycieczek, doręczanie paczek, usługi 
kurierskie, dystrybucja energii, gazet, towarów, magazyno-
wanie, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, prze-
prowadzki, przewożenie ładunków, składowanie, spedycja, 
przewóz taksówkami, zaopatrywanie w wodę, wynajmowa-
nie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmo-
wanie magazynów, wynajmowanie powierzchni na salony 
samochodowe, 41 organizowanie i prowadzenie imprez 
rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie obiektów kultu-
ralnych, gier losowych, usługi wydawnicze, nagrania dźwię-
kowe, prowadzenie kina, zarządzanie obiektami sportowymi, 
wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłuma-
czenia, rozrywka, działalność kulturalna oraz organizowanie 
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych, usługi klubów 
fitness, klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 517911 (220) 2020 09 04
(731) GDYNIA CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIF

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 reklama w tym prasowa, radiowa, telewi-
zyjna, za pośrednictwem sieci komputerowej i poprzez In-
ternet, promocja i badania marketingowe, badania rynku 
i opinii publicznej, informacja handlowa, pokazy towarów, 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodar-
czej i zarządzania, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia 
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biurowego, organizacja wystaw i targów w celach handlo-
wych i reklamowych, wynajmowanie miejsca na umieszcza-
nie ogłoszeń i reklam, usługi sekretarskie, gromadzenie, sys-
tematyzacja i udostępnianie komputerowych baz danych, 
prowadzenie centrum handlowego i hurtowni z artykułami 
użytku osobistego i codziennego, materiałów budowla-
nych, wyrobów metalowych, wyposażenia elektrycznego, 
hydraulicznego i grzejnego, maszyn i urządzeń biurowych, 
mebli, komputerów, wyposażenia biurowego, sprzętu tele-
komunikacyjnego, usługi rachunkowo-księgowe, zarządza-
nie i administrowanie centrum handlowym utworzonym 
przez sprzedawców detalicznych oraz inne placówki han-
dlowe skupione na jednej nieruchomości, publikowanie tek-
stów reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń lub reklam, zarządzanie w działalności handlowej, 
administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 
informacja handlowa i doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, organizowanie pokazów mody, dystrybucja 
materiałów reklamowych i promocyjnych, 36 wynajmowa-
nie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie powierzchni 
handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi wyceny nie-
ruchomości, usługi pośrednictwa w sprawach związanych 
z nieruchomościami, prowadzenie agencji pośrednictwa 
w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomo-
ściami (na własny rachunek lub na zlecenie osób trzecich), 
doradztwo w sprawach finansowych, dokonywanie wycen 
finansowych, przekazywanie informacji finansowych, prze-
prowadzanie operacji finansowych, doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, przekazywanie informacji o ubezpie-
czeniach, pośrednictwo w sprawach ubezpieczeniowych, 
dzierżawa, najem oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie 
wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, wy-
najem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących w ce-
lach prywatnych lub handlowych, wynajem powierzchni, 
w szczególności w kompleksie biurowym lub handlowym, 
zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach 
handlowych dla osób trzecich, zarządzanie organizacją i co-
dzienną działalnością biur i nieruchomości, 39 usługi trans-
portowe, pilotaż i holowanie, czarterowanie, usługi biur po-
dróży, organizowanie wycieczek, doręczanie paczek, usługi 
kurierskie, dystrybucja energii, gazet, towarów, magazyno-
wanie, pakowanie towarów, wypożyczanie pojazdów, prze-
prowadzki, przewożenie ładunków, składowanie, spedycja, 
przewóz taksówkami, zaopatrywanie w wodę, wynajmowa-
nie garaży, wynajmowanie miejsc parkingowych, wynajmo-
wanie magazynów, wynajmowanie powierzchni na salony 
samochodowe, 41 organizowanie i prowadzenie imprez 
rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie obiektów kultu-
ralnych, gier losowych, usługi wydawnicze, nagrania dźwię-
kowe, prowadzenie kina, zarządzanie obiektami sportowymi, 
wypożyczanie sprzętu turystycznego i sportowego, tłuma-
czenia, rozrywka, działalność kulturalna oraz organizowanie 
wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych, usługi klubów 
fitness klubów gier komputerowych, kręgielni, sal kinowych, 
organizowanie i prowadzenie konferencji.

(210) 517942 (220) 2020 09 07
(731) LOGOMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LOGOMIND ARTUR DYCZKO
(510), (511) 36 agencje nieruchomości, wynajem nierucho-
mości, timesharing nieruchomości, zarządzanie nierucho-
mościami, administrowanie nieruchomościami, organizowa-
nie wynajmu nieruchomości, inwestowanie w nieruchomo-
ści, zarządzanie portfelem nieruchomości, usługi nabywania 

nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
organizacja najmu nieruchomości handlowych, zarządzanie 
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomo-
ści, ocena i wycena nieruchomości, usługi ubezpieczeniowe 
dotyczące nieruchomości, organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, doradztwo w sprawach finansowych, 
planowanie inwestycji w nieruchomości, pomoc w zakupie 
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, 
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi badaw-
cze dotyczące nabywania nieruchomości, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, udzielanie in-
formacji dotyczących rynku nieruchomości, usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi inwe-
stowania w nieruchomości komercyjne, agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, usługi w zakresie odnawia-
nia dzierżawy nieruchomości, dostarczanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomo-
ści mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie komercyjnych 
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomo-
ści i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budyn-
ków, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy zie-
mi, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nie-
ruchomości mieszkaniowe, usługi zarządzania nieruchomo-
ściami związane z lokalami biurowymi, usługi agencji w za-
kresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, 
usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przed-
siębiorstw, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieru-
chomości za pośrednictwem internetu, usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie 
nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych 
z wynajmem domów i mieszkań, usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji 
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, 
usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, organizowanie umów dzierża-
wy i najmu nieruchomości, doradztwo i analiza finansowa, 
skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradz-
two finansowe związane z pożyczkami, doradztwo w zakre-
sie inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, niezależne doradztwo w zakresie 
planowania finansowego, usługi doradztwa finansowego 
na rzecz osób fizycznych, usługi doradztwa finansowego 
w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy finansowe, badania 
finansowe, doradcze usługi zarządzania finansowego, do-
radztwo dotyczące kredytów, doradztwo dotyczące usług 
pożyczkowych, doradztwo w zakresie długów, doradztwo 
związane ze zwiększaniem kredytów hipotecznych, dostar-
czanie informacji finansowych za pomocą komputerowej 
bazy danych, dostarczanie skomputeryzowanej informacji 
finansowej, finansowe usługi konsultingowe, gromadzenie 
informacji finansowych, informacje finansowe dostarczane 
za pomocą środków elektronicznych, konsultacje związane 
z bankowością, konsultacje kredytowe, opracowania finanso-
we, porady w zakresie oceny finansowej, przetwarzanie in-
formacji finansowych, przygotowywanie analiz finansowych, 
udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, 
usługi badawcze związane z bankowością, usługi doradcze 
w zakresie finansów osobistych, usługi w zakresie doradz-
twa kredytowego, 38 agencje informacyjne, zapewnianie 
użytkownikom dostępu do portali w Internecie, zapewnia-
nie dostępu do platform i portali w Internecie, zapewnianie 
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dostępu do portali internetowych na rzecz osób trzecich, 
dostarczanie informacji komunikacyjnych, przesyłanie infor-
macji cyfrowych, przesyłanie informacji drogą online, prze-
syłanie informacji przez sieci komputerowe, przekazywanie 
informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi w za-
kresie elektronicznej transmisji informacji, 41 kursy szkolenio-
we, kursy instruktażowe, prowadzenie kursów, zapewnianie 
kursów instruktażowych, zapewnianie kursów szkolenio-
wych, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie 
kursów szkoleniowych, organizowanie kursów instruktażo-
wych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych 
na profesjonalnych kursach, usługi w zakresie zapewniania 
kursów szkoleniowych, usługi doradztwa dotyczące opraco-
wywania kursów szkoleniowych, organizowanie uczestnic-
twa uczniów w kursach edukacyjnych, produkcja materiałów 
kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, 
organizacja szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenie zaawan-
sowane, wyznaczanie standardów szkoleń, szkolenia dla do-
rosłych, organizowanie programów szkoleniowych, doradz-
two w zakresie szkoleń, warsztaty w celach szkoleniowych, 
usługi instruktażowe i szkoleniowe, organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, 42 hosting serwerów, hosting stron 
internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści 
cyfrowych, hosting spersonalizowanych stron interneto-
wych, hosting komputerowych baz danych.

(210) 517974 (220) 2020 09 08
(731) ZADROŻNA MARTA NEW AGE, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) ERA KAMPERA MARTA ZADROŻNA
(510), (511) 39 wynajem pojazdów, wynajem pojazdów 
użytkowych, organizowanie wynajmu pojazdów, wynajem 
pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów pasażerskich, 
wynajem pojazdów transportowych, wynajem silnikowych 
pojazdów lądowych, usługi wynajmu pojazdów samocho-
dowych, zapewnianie wynajętych pojazdów do transportu 
pasażerów, udostępnianie pojazdów do wynajmu.

(210) 517980 (220) 2020 09 07
(731) LYKHOVID YAROSLAV, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICHCIMY LEPIMY

(531) 08.07.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 30 pierogi, pielmieni, chinkali i inne wyroby 
z mąki gotowe lub mrożone do ugotowania.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 500196, 505614, 511037, 515753, 515782, 515783, 515786, 515788, 515790, 515791, 515793, 516098, 517183

2 515790, 515791, 515793, 516098, 516794

3 506984, 512669, 512857, 514554, 514556, 515212, 515364, 515583, 515606, 515615, 515726, 515753, 515931, 
516009, 516016, 516652, 516654, 516655, 516661, 516735, 516794, 516797, 516799, 516950, 517060, 517236

4 500196, 516800, 517183

5 476178, 509113, 511624, 514554, 514556, 515027, 515028, 515085, 515212, 515495, 515586, 515587, 515753, 
516003, 516004, 516005, 516009, 516016, 516475, 516654, 516655, 516661, 516827, 516833, 516950, 517004, 
517088, 517095, 517115, 517170, 517185, 517200

6 511037, 515650, 517002

7 500196, 513963, 515710, 516768, 516842

8 512669, 515030, 515434, 516794, 516797, 517016

9 495534, 511917, 512857, 512919, 514044, 514560, 514693, 514919, 515386, 515634, 515636, 515710, 516429, 
516537, 516743, 516944, 517098, 517121, 517122, 517123, 517139

10 512563, 513963, 515212, 515679, 516475, 516794, 516951, 517004

11 512280, 513963, 514919, 515652, 515753, 515931, 517121, 517122, 517123, 517201

12 514560, 516581, 517106

13 517016

14 511037, 512695, 514044, 515583, 516043, 516562, 516563, 516913

16 495534, 511917, 512011, 512857, 514044, 514580, 514581, 515434, 515582, 515796, 515931, 516132, 516168, 
516794, 516891, 517073, 517139

17 516098, 517015

18 495534, 514044, 514978, 514979, 515745, 515752, 515754, 515755, 516562, 516563

19 513017, 515782, 515783, 515786, 515788, 515790, 515791, 515793, 515829, 515830, 516098, 517002

20 512563, 515147, 515454, 515931, 516057, 516061, 516637, 516704, 517117, 517206

21 495534, 512857, 514044, 515030, 515434, 515931, 516003, 516004, 516005, 516960

22 514044

24 509569, 509570, 514044, 516003, 516004, 516005

25 495534, 509569, 509570, 510655, 512857, 514044, 514081, 515244, 515396, 515738, 515745, 515752, 515754, 
515755, 516562, 516563, 516750, 516783, 516950, 517048, 517064, 517089, 517114, 517236, 517240

26 514044, 517165

27 512011, 515931

28 514044, 515931, 516783, 516919, 516920, 516922, 516923, 516925, 516926, 516927, 516929, 516930, 516931, 
516933

29 476178, 506984, 514984, 514985, 515217, 515258, 515586, 515587, 515678, 515681, 515697, 516262, 516620, 
516624, 516768, 516813, 516950, 517031, 517115, 517164, 517186

30 476178, 506984, 514104, 515217, 515436, 515987, 516003, 516004, 516005, 516262, 516727, 516728, 516736, 
516768, 516813, 516832, 516833, 516950, 516958, 517099, 517115, 517164, 517199, 517980

31 505614, 515027, 515028, 515217, 515678, 515681, 515697, 515788, 516749, 516768, 516827, 517006, 517115, 
517183

32 476178, 506984, 514044, 515284, 515285, 515374, 515551, 515586, 515587, 515669, 516003, 516004, 516005, 
516080, 516085, 516544, 516650, 516813, 516950, 516994, 517109, 517110, 517115, 517164

33 506984, 515374, 515669, 516003, 516004, 516005, 516080, 516085, 516134, 516650, 516994
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34 514044, 515495

35 468650, 493908, 495534, 501496, 505614, 508663, 509569, 509570, 510655, 511320, 511917, 512217, 512689, 
512749, 512857, 512990, 513017, 513225, 514038, 514044, 514081, 514554, 514556, 514560, 514693, 514813, 
514814, 515364, 515386, 515396, 515436, 515582, 515593, 515678, 515681, 515697, 515726, 515745, 515752, 
515754, 515755, 515985, 516003, 516004, 516005, 516009, 516016, 516099, 516132, 516134, 516176, 516562, 
516563, 516637, 516652, 516667, 516668, 516704, 516743, 516783, 516794, 516795, 516797, 516798, 516799, 
516800, 516832, 516833, 516913, 516950, 516951, 516961, 517014, 517053, 517089, 517106, 517113, 517116, 
517117, 517121, 517153, 517155, 517201, 517203, 517236, 517240, 517243, 517245, 517247, 517908, 517910, 
517911

36 511212, 511874, 512689, 514129, 514813, 514814, 514990, 515593, 516700, 516747, 517075, 517080, 517155, 
517217, 517235, 517786, 517910, 517911, 517942

37 468650, 512280, 512689, 513017, 513172, 514813, 514814, 514973, 514974, 515753, 516734, 516842, 517016, 
517019, 517104, 517121, 517155, 517217

38 512857, 514580, 514581, 514813, 514814, 515386, 515634, 515636, 516537, 516743, 516921, 516924, 516932, 
517942

39 512689, 512857, 514813, 514814, 515582, 516168, 516667, 516668, 516800, 517910, 517911, 517974

40 468650, 515495, 515582, 516168

41 493908, 495534, 501496, 503223, 509569, 509570, 510655, 511320, 511917, 512178, 512689, 512857, 512924, 
514044, 514081, 514171, 514180, 514580, 514581, 515593, 515634, 515636, 516044, 516068, 516099, 516132, 
516134, 516176, 516429, 516476, 516537, 516658, 516750, 516782, 516783, 516792, 516944, 517026, 517040, 
517053, 517059, 517076, 517077, 517139, 517186, 517786, 517908, 517910, 517911, 517942

42 493908, 501496, 511320, 512857, 512924, 512943, 512990, 515386, 515582, 515634, 515636, 515710, 515985, 
516168, 516176, 516537, 516637, 516743, 516944, 517008, 517053, 517089, 517098, 517116, 517153, 517155, 
517245, 517942

43 512689, 512699, 512857, 514044, 514831, 515108, 515374, 516134, 516262, 516657, 516667, 516668, 516702, 
516729, 516795, 516798, 516870, 516958, 517012, 517063, 517186

44 493908, 511874, 511917, 512178, 512943, 515364, 515593, 515679, 516662, 516794, 516797, 516799, 516824, 
516944, 517006, 517040, 517062, 517079, 517113, 517139

45 512990, 513172, 516743, 516782, 516783, 517021, 517080
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Numer  
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

#CyberMadeInPoland 517053

#DOGÓRYNOGAMI gra 516920

2befit Studio 516068

A.D. 1891 SOPLICA CYTRYNA KWIAT BZU 515669

Agrobielik 515788

AJZU 517014

Akademia Scrum 516658

AKADEMIA WĘDKARSTWA 516132

Akatja 512011

alulalu 517073

ALURIMS 517106

Anchor Apartments 516657

APN SPORTOWIEC MODLNICZKA 2020 M 516750

Aqualime 515782

Arovital immuno suplement diety 517200

automarket Grupa PKO Banku Polskiego 514813

B F B BIELSKI FRIEDRICH BOREJKO 517021

Baltic Cliff 516729

BANACH 513963

BAR PRZERWA obiadowa 517012

BEATRISE 515583

BERGI 517031

BEST AMERICAN FOOD New York  
SINCE 2020 BAR & RESTAURANT 517186

BESTERMINE BLUE CHEESE 515028

BESTERMINE 515027

Bielik 515793

BIKES S SUWANO 514560

Biozdrowy ZAWSZE DOBRY SKŁAD 517203

BLOOP 515364

BoBo Śmieszki 516933

BST HOUSE 513017

BYK 516832

CHAMPION LEWANDOWSKI FITNESS 516950

Created with Love 512699

CROWDconnect 516747

CW CZARNA WOŁGA 516792

DECCARES 509569

DECCARES 509570

DEFEND-ER 515586

Destination ECO 512857

DevsElite Group 517008

Di Factory 515636

Di Li 515634

Diamonds Clothes 517114

Dobry Sen MELATORIN 517088

DOM ORTOPEDII 515679

Domcalc 515790

DOMO INVESTMENTS 517075

Domowa Cukierenka Hand Made 517099

Domplast 515791

EKO-WTÓR 515582

El Cartel 516794

eLIFT 516842

EMHOUSE NIERUCHOMOŚCI 517235

energomat.pl 517217

ENERGY BLACK FRUGO 516544

ERA INFLUENCERA 516922

ERA KAMPERA MARTA ZADROŻNA 517974

Estelja, estelja 512669

estetic obuwie 517240

EXPERT BIURO RACHUNKOWE 508663

FAST FADE R BARBER ESTD 2020 516824

fenix energy 517121

Fidrob 517183

FIVE SENSES FLOAT SPA 517079

fldx NASK 516743

FOTON PRACA 517247

FOTON 517243

FYRTEL WILDA 517155

G 516728

GAMRAT NORD 515650

GIN 521 WARSAW DRY GIN 516134

GOLDEN WOLF 514979

GoldFlex 515434

GRAND PRIX POLSKI W SKOKACH  
PRZEZ PRZESZKODY 514180

GRAVVKA 516727

GRAVVKA 516736

grube wióry 517026

gruby kotlet 517076

hausbett 516057

HB HYDROBLOKER 517015

HEALDERM 517170

HEITZ 515652

Hela foczka do ocalenia 516929

HERINA 516003

HOMLA 516921

HOMLA 516924

how2 516537



1 2 1 2

Nr  ZT40/2020 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 113

HYPERMAX 512217

Insurada Maria Kryszyłowicz 516700

InValue Multi-Asset 517786

Jabłuszko 516961

Jestem tym, co mi dajesz, Mamo! 476178

Joy Day 511624

Jubiler A Agapol 516043

Julka Cafe 516702

KAMIX 515753

KĘTRZYŃSKI 1945 KLASYCZNY majonez 515987

Kids Code Fun 512924

kinder hausbett 516061

Kisuszki 516624

Klif 517910

KLIF 517911

KOLEKCJONERZY SMAKÓW 516085

Korkołap 517117

KOSTKA PGG 516800

Królewski Cydr 516650

KruKam.pl ZDROWA ŻYWNOŚĆ 517115

Kuma dla profesjonalistów od 1990 516768

Laur Smaku 517908

LEGALKRAFT 517080

LENIWA GOSPODYNI 516795

leniwagospodyni 516798

Less IS MORE 516735

LINKHOUSE 515985

Lisek Moskitiery 517002

lodomino 515436

LOGOMIND ARTUR DYCZKO 517942

LONG4LASHES BY OCEANIC 515030

love and hate 517236

luminki 516927

LvT 514919

M gmina 515386

MADE IN BIESZCZADY 513225

MAIBENBEN 512919

MAJSTER BUT 468650

Maksio 516919

Manufaktura Najmu NIERUCHOMOŚCI 514990

MARCELA VICTORIA FAMILY COMPANY  
HOME FRAGRANCE 514554

MediPAN-2G+ 517004

MEdREX 512943

Mepilex Ag Srebro na wagę złota 517095

MILWAR 511037

MINDFULLIER 517139

MINERAL MIST 516475

mini bag 516168

miniVita MARKET 516667

miniVita MARKET 516668

MIOBEL 516652

MOJA MISKA 516749

Mopik 516926

MOTEL S3 MOTEL & BISTRO 517063

Movono 517165

MÓJ KWADRAT 511212

Mr Blant 515495

MST Your solutions 517123

MST 517122

multi wash 514973

MultiWash 514974

Mussuszki 516620

My Lovely Dog 517006

nabo gato 515108

nanoclear 512280

nanovix 515212

NASZ OWOC 517164

Natura dla Ciebie PRIMA ZDROWIE 516009

NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0 N CZ 2.0 514831

Niss-sept 515085

nosilapka.pl 516951

Nutta 516661

O 509113

OD SŁOWA DO SŁOWA 516923

Old Gdansk 515374

OLSZTYŃSKIE ROLKI 517199

ONE SHOT 516654

One shot 516655

ONNO KIDS 515738

Opolklima 517019

OPTIMUM 515454

PAKA GOFRAKA 516958

Palestra Pływania 516476

PanMedica 511874

PICHCIMY LEPIMY 517980

PIWNICZANKA NATURALNA WODA  
MINERALNA Z UZDROWISKA  
PIWNICZNA-ZDRÓJ NISKONASYCONA  
CO2 WYSOKOZMINERALIZOWANA WODA  
WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA  
W PIWNICZNEJ-ZDROJU 515284

PIWNICZANKA NATURALNA WODA  
MINERALNA Z UZDROWISKA  
PIWNICZNA-ZDRÓJ WYSOKONASYCONA  
CO2 WYSOKOZMINERALIZOWANA WODA  
WYDOBYWANA ZE ZŁOŻA  
W PIWNICZNEJ-ZDROJU 515285

pływający ogród 501496

Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet z papryką 515697

Podlaski Ulubiony od 1977 Pasztet z pieprzem 515681

Podlaski Ulubiony od 1977 515678

POGROMCY ROBOTÓW MISJA SPECJALNA 516925

POL rem 516734
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POLISH wild GIRL 517048

polland 514129

POLLYART 517245

POLSKA MARKA 514984

POLSKA MARKA 514985

POLSKI SAD 517109

POLSKI SAD 517110

POLSKIE STOWARZYSZENIE  
TRYCHOLOGICZNE 493908

portalenieruchomosci.pl 516932

PRAGO 515615

PREGNAX 517185

PRESTIGE APARTAMENTY 512689

PRIMABIOTIC ZDROWIE DZIĘKI NATURZE 516016

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA 515551

prozma+ 515587

PRT 516581

Pszczółka SÓL & KARMEL 514104

Purelime 515783

PureVim 506984

Q 515755

R Red Pepper 516870

Rabbit Grip 517060

RADIO NOWY ŚWIAT 514581

RC 500196

Rosolove 515258

RUNOHOLIC 510655

Sanitlime 515786

Sante 516891

SCPMK Sportowy Czempionat Polski  
Młodych Koni Skoki Luzem 514171

Shhh 515244

Shine Piękno jest w tobie 516662

Shop Dock 514693

SHOTGUN 517064

Si... 515931

Sicomoro 517089

Silio MENTHOL STRIPS POCZUJ MIĘTĘ!  
PASEK AROMATYZUJĄCY ZAWIERA  
NATURALNY OLEJEK MIĘTOWY UŻYWAJ  
WIELOKROTNIE DZIAŁA DO 5 DNI! 45min 515726

Sino Lashes 516799

Sino 516797

SK SEWERYN KLIMEK 517016

SK STUDIO KOBIET 511917

SKARDOMEK 516960

SKOK NA BANK 516930

SKY CLINIC Beginning of Beauty 517113

Służem Jarmużem 517040

SOFTSOL 517098

Spirit of Łódź 495534

SPLENDIVO EST. 2000 516827

Stacja Grawitacja 516783

STOLBRZEG DESIGN 516704

Stoneway 515830

Strategiczna Metoda Usprawniania  
Realizacji Fonemów 516944

Strongbet 515829

Studio Lokomotywa 517116

Studio Lokomotywa 517153

Super Dzidzie 516931

Super Five 514978

SYNTRON 517201

SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI 516429

SZOT FOOD 516813

SZTOS 516833

ŚWIADOMY DOSIAD CENTRUM  
SZKOLENIOWE BIOMECHANIKI JEŹDŹCA  
I TRENINGU UZUPEŁNIAJĄCEGO 512178

TASOTTI car & home perfume  
FAMILY COMPANY 514556

TASTE KEEPERS 516080

TG 513172

THE AMERICAN ACADEMY BUSINESS  
LANGUAGE CULTURE 503223

to zależy PRAWO DLA BIZNESU 516782

TODO PROFESSIONAL 516098

TOP POLISH BRANDS 516099

TS Medical Clinic 517062

TURBOTŁUMACZENIA 511320

tutoringo 517059

un’common 517206

UNIVER-SAL PNEUMATIC AUTOMATION 515710

upominki 24 514038

VEGE DOG 516262

Vertibed 512563

VIFONMart 512749

Vis Salutis FUNDACJA 515593

WAKTACH 512990

WALABI 516637

WANDALLIA 516913

weddingstudios it’s all about you 516044

WK 516562

WK 516563

Wokas Casing Soil 505614

WWWUJEK 516176

WYKOP SOBIE SAM.PL 517104

YEMGO 515217

YOSHI 515606

yrke 515147

ZAWÓD TYPER 514081

ZECCORO 512695

Zoba co jes 517077

ŻURAWIE 516994



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.

371951 COLGRAVE (2020 08 26)
CFE: 27.05.01 19

1516270 BROXIL (2020 08 31) 5
1523999 SBA SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR 

SMART CITIES (2020 08 28)
CFE: 26.01.03, 27.05.10, 29.01.12 35, 37, 

41, 42
1550004 STARY MELNIK IZ BOCHONKA 

(2020 07 20, 2020 03 09)
32, 33

1550005 2020 07 20, 2020 03 09)
CFE: 28.05.00 32, 33

1550006 2020 07 20, 2020 03 09)
CFE: 28.05.00, 29.01.12 32, 33

1550082 IMS polymers the new touch (2020 06 04)
CFE: 27.05.09, 29.01.12 1

1550124 TRANSGOURMET smart cuisine  
(2020 08 06, 2020 05 12)
CFE: 11.01.01, 26.11.07, 27.05.10 5, 29, 30, 31, 

32, 33, 35, 36, 
39, 41, 42, 43

1550143 A+ HoSan (2020 07 31)
CFE: 01.15.21, 24.17.05, 
25.03.01, 29.01.12

29, 30, 32

1550168 Stary Melnik IZ BOCHOHKA  
(2020 07 20, 2020 03 09)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 32, 33

1550179 2020 07 20, 2020 03 09)
CFE: 05.11.15, 06.19.15, 07.01.13, 
18.01.03, 28.05.00

32, 33

1550220 AIRMATE (2020 04 10)
CFE: 26.01.01, 27.05.09 11

1550224 Fabros (2020 06 12)
CFE: 27.05.01 9, 41, 42

1550251 ASD (2019 12 13, 2019 10 16)
CFE: 27.05.01 11,

1550354 2020 07 20, 2020 04 20)
CFE: 07.01.13 32, 33

1550379 RamBooTan (2020 05 05, 2020 04 28)
CFE: 05.07.14, 27.03.01 3

1550421 AMELA (2020 06 13, 2020 01 11) 42
1550438 Leedun (2020 06 22, 2020 06 05)

CFE: 27.05.01 3
1550441 NP NANOPEP (2020 05 25)

CFE: 01.15.23, 27.05.10 3, 5, 44
1550489 GRASTON (2020 04 01) 3, 5, 9, 10, 16, 20, 

41, 42, 44

1550501 KORANDO e MOTION  
(2020 07 27, 2020 07 16)
CFE: 26.04.18, 27.05.02, 29.01.13 12

1550515 imalderm (2020 05 09, 2019 11 11) 3, 5
1550518 MILK CHOCOLATE (2020 07 20, 2020 01 22)

CFE: 27.03.12, 27.05.01 29, 30
1550519 LV VOLT (2020 07 29, 2020 02 05) 14
1550547 elefant (2020 07 14, 2020 06 26)

CFE: 24.07.01, 26.04.09, 
27.05.01, 29.01.13

7, 8, 11

1550611 LAGOTHERM (2020 07 15, 2020 07 14) 21
1550634 NEWBEAT (2020 04 28)

CFE: 15.07.01, 27.05.08 7
1550675 YSL (2020 07 14)

CFE: 26.13.25 17, 24
1550685 2020 07 21, 2020 04 20)

CFE: 07.01.13, 18.01.03, 19.07.01, 
25.01.15, 28.05.00

32, 33

1550735 HOTEL KAN-RAKU (2020 05 14, 2020 04 24)
CFE: 05.05.20, 26.01.03, 
28.03.00

35, 36, 43, 45

1550747 Ecofolia (2020 06 30, 2020 06 24) 1, 5
1550753 EMIGRAPHIET (2020 08 18)

CFE: 27.05.01 18
1550761 imalcutan (2020 05 09, 2019 11 11) 3, 5
1550796 Sincupia (2020 06 30, 2020 06 24) 1, 5
1550833 2020 06 16)

CFE: 28.03.00 10
1550877 Natural Drive  

(2020 07 16, 2020 01 17)
9, 12, 42

1550884 Havana Club Verde (2020 08 04, 2020 02 14)
CFE: 02.01.04, 05.13.07, 25.01.09, 
27.05.09, 29.01.15

33

1550919 das experten innovativ und praktisch ( 
2020 05 12)
CFE: 26.11.13, 27.05.10 3, 21

1550986 ALPHA TAURI (2020 03 18, 2019 10 03)
CFE: 03.04.04, 27.05.10 9, 14, 16, 18, 

25, 28, 41
1550987 FITS BODY AND MIND  

(2020 03 18, 2019 11 04)
9, 14, 16, 18, 

25, 28, 41
1550990 HELLO 5G  

(2020 06 02, 2020 05 06)
9, 35, 38, 41, 42

1551219 CELECTON  
(2020 04 16, 2019 10 16)

35, 36, 43, 45



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1550082, 1550747, 1550796 

3  1550379, 1550438, 1550441, 1550489, 1550515, 1550761, 1550919 

5  1516270, 1550124, 1550441, 1550489, 1550515, 1550747, 1550761,
 1550796 

7  1550547, 1550634 

8  1550547 

9  1550224, 1550489, 1550877, 1550986, 1550987, 1550990 

10  1550489, 1550833 

11  1550220, 1550251, 1550547 

12  1550501, 1550877 

14  1550519, 1550986, 1550987 

16  1550489, 1550986, 1550987 

17  1550675 

18  1550753, 1550986, 1550987 

19  371951 

20  1550489 

21  1550611, 1550919 

24  1550675 

25  1550986, 1550987 

28  1550986, 1550987 

29  1550124, 1550143, 1550518 

30  1550124, 1550143, 1550518 

31  1550124 

32  1550004, 1550005, 1550006, 1550124, 1550143, 1550168, 1550179,
 1550354, 1550685 

33  1550004, 1550005, 1550006, 1550124, 1550168, 1550179, 1550354,
 1550685, 1550884 

35  1523999, 1550124, 1550735, 1550990, 1551219 

36  1550124, 1550735, 1551219 

37  1523999 

38  1550990 

39  1550124 

41  1523999, 1550124, 1550224, 1550489, 1550986, 1550987, 1550990 

42  1523999, 1550124, 1550224, 1550421, 1550489, 1550877, 1550990 

43  1550124, 1550735, 1551219 

44  1550441, 1550489 

45  1550735, 1551219



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.

506228 ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020 05 06 12, 35

515852 PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA
2020 08 26 5

512140 The Hut.com Limited
2020 09 08 29

510489 LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.
2020 09 15 5

504890 SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS 
D’ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC GALEC, 
Société Anonyme
2020 09 17 30
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