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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 
towarowych. 

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 14 czerwca 2021 r. Nr ZT24

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) 488690 (220) 2018 07 26
(731) PORĘBSKI KRZYSZTOF, Jaworzno
(540) (znak słowny)
(540) biuroland
(510), (511) 35  zgrupowanie na rzecz osób trzecich mebli 
biurowych, wyposażenia biur, artykułów biurowych, arty-
kułów papierniczych, artykułów do pisania i stemplowania, 
przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, akcesoriów 
biurowych, urządzeń biurowych, preparatów chemicznych, 
preparatów i artykułów higienicznych, artykułów spożyw-
czych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń ochronnych, 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalendarzy, mate-
riałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy informa-
cyjnych i reklamowych pozwalające nabywcy wygodnie 
je oglądać i kupować w hurtowni oraz w sklepie, sprzedaż 
detaliczna i hurtowa mebli biurowych, wyposażenia biur, 
artykułów biurowych, artykułów papierniczych, artykułów 
do pisania i stemplowania, akcesoriów biurowych, urzą-
dzeń biurowych, preparatów i artkułów higienicznych, arty-
kułów spożywczych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń 
ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalen-
darzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy 
informacyjnych i reklamowych, reklama, usługi w zakresie 
rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi księ-
gowo-rachunkowe, doradztwo podatkowe, sprzedaż przez 
Internet artykułów papierniczych, artykułów do pisania 
i stemplowania, przyborów szkolnych, artykułów szkolnych, 
akcesoriów biurowych, urządzeń biurowych, preparatów 
chemicznych, preparatów i artykułów higienicznych, arty-
kułów spożywczych, ochronnej odzieży roboczej, urządzeń 
ochronnych, zabezpieczających i sygnalizacyjnych, kalen-
darzy, materiałów drukowanych, znaków oraz wyświetlaczy 
informacyjnych i reklamowych, archiwizacja dokumentów 
jako usługa biurowa, doradztwo biznesowe, wynajem 
urządzeń biurowych, usługi reklamowe, 37 instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 
39 usługi w zakresie dostarczania na zamówienie biuro-
wych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, sprzętów 
i maszyn biurowych oraz środków czystości i artykułów 
spożywczych, przechowywanie tymczasowe rzeczy oso-
bistych, magazynowanie dokumentów archiwizowanych, 
usługi logistyczne w zakresie magazynowania, konfekcjo-
nowania, pakowania, transportu towarów, 40 usługi poli-
graficzne w zakresie drukowania, kopiowania, oprawiania, 
dokumentów papierowych, niszczenie dokumentów, recy-
kling, 41 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów 
szkoleniowych, 42 usługi przechowywania elektroniczne-
go w zakresie archiwizacji danych, digitalizacja dokumen-
tów, usługi doradztwa informatycznego.

(210) 506081 (220) 2019 10 25
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)

(540) IN JELLY
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie 
towarów takich jak: warzywa i owoce gotowane, konserwo-
wane, suszone i mrożone, produkty żywnościowe z warzyw 
i owoców, koncentraty warzywne i owocowe, przeciery 
i pulpy warzywne i owocowe, marmolady, dżemy, galaretki, 
skórki owocowe, owoce kandyzowane, owoce w żelu, tłusz-
cze jadalne, wyroby nabiałowe, wyroby mleczarskie, wyroby 
olejarskie, mięso, wyroby z mięsa, wyroby wędliniarskie, dzi-
czyzna, drób, ryby, ryby konserwowe, słodziki sztuczne.

(210) 509028 (220) 2020 01 15
(731) NEXT FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12

(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, 35 usługi reklamowe, 
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych i kinowych, or-
ganizowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 usługi 
w zakresie rozrywki, wynajem dekoracji, kostiumów i rekwi-
zytów, wynajem: pomieszczeń do celów rozrywkowych, stu-
dia nagrań, organizowanie konkursów, imprez artystycznych, 
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie 
organizowania nauki i szkoleń, usługi klubów towarzyskich 
i edukacyjnych, 45 zarządzanie i doradztwo własnością inte-
lektualną oraz prawami autorskimi.

(210) 509030 (220) 2020 01 15
(731) ŁASKAWIEC MAREK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Yogaloka
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.01.20, 26.13.01, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 28 gry planszowe, 35 sprzedaż i sprzedaż  
on-line gier, akcesoriów do jogi, kubków, koszulek, 41 szkoła 
jogi, szkolenia, warsztaty, kursy, edukacja, 42 usługi prowa-
dzenia portali i stron internetowych.

(210) 512510 (220) 2020 04 14
(731) KASZTELAN ŁUKASZ TADEUSZ, Tylicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pan BIOLESŁAW

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.13, 02.01.23
(510), (511) 30 cukier, cynamon, herbata, kasze spożywcze, 
kawa, kurkuma, kwiaty i liście jako substytut herbaty, mąka, 
pieprz, przyprawy, zboża, zioła do celów spożywczych.

(210) 512861 (220) 2020 04 24
(731) WINIARSKI WOJCIECH ARCHI BALANS, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A ARCHIBALANCE

(531) 01.01.01, 05.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02, 
29.01.03, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 6 kosze metalowe, kosze samowyładowcze 
(niezmechanizowane) metalowe, klatki metalowe, słupy 
ogłoszeniowe metalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące 
i niemechaniczne metalowe, bilbordy metalowe, znaki dro-
gowe i tablice drogowskazowe nieświecące i niemechanicz-
ne metalowe, balustrady metalowe, barierki bezpieczeństwa 
na drogach metalowe, bramki wejściowe kołowrotowe, bra-
my metalowe, drzwi metalowe, konstrukcje metalowe, kra-
townice metalowe, konstrukcje nośne metalowe, metalowe 
zaciski i klamry, ogrodzenia metalowe, akustyczne panele 
metalowe, parkany metalowe, ławki metalowe, stojaki rowe-
rowe metalowe, słupki uliczne metalowe, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu metalowe: tablice kierujące, tablice rozdzie-
lające, tablice ograniczenia skrajni, ogrodzenia łańcuchowe, 
słupki przeszkodowe, zapory drogowe, tablice zamykające, 
bariery energochłonne, 11 lodówki, urządzenia chłodzące, 
zamrażarki, chłodziarki do wina elektryczne, 19 arkusze i pasy 
z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, balustrady nie-
metalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, elementy 
budowlane niemetalowe w postaci płyt, elementy krawę-
dziowe do kształtowania terenu, konstrukcyjne elementy 
niemetalowe dla budownictwa, kratownice niemetalowe, 
słupy niemetalowe, panele akustyczne niemetalowe, płoty, 
parkany niemetalowe, poidła dla ptaków betonowe, tablice 
sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 

słupy ogłoszeniowe niemetalowe, uliczne kanały ściekowe 
niemetalowe, pokrywy do włazów niemetalowe, wolno-
stojące niemetalowe konstrukcje chroniące przed słońcem, 
znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, 
20 domki dla ptaków, skrzynki lęgowe, budy dla psów, tabli-
ce ogłoszeniowe, kosze niemetalowe, ławy, 26 zamki błyska-
wiczne, zamki błyskawiczne do toreb.

(210) 513234 (220) 2020 05 07
(731) BRASUŃ KATARZYNA, Grzybiany
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Portofino AUTHENTIC ITALIAN FOOD

(531) 29.01.12, 01.15.24, 18.03.21, 26.03.01, 26.03.06, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13, 27.05.01, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11

(510), (511) 43 rezerwacja stolików w restauracji, oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, zapewnienie 
żywności i napojów w restauracjach.

(210) 513996 (220) 2020 05 26
(731) AUTO-GH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kazimierzówka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GH

(531) 27.01.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.25, 29.01.13
(510), (511) 12 części samochodowe do samochodów oso-
bowych i dostawczych ujęte w klasie 12.

(210) 516424 (220) 2020 07 26
(731) TYLKOWSKI ALEKSY, DOBIŃSKI DANIEL NOWASTE 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Nowaste Polska
(510), (511) 21 zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, biodegradowalne miski, biodegradowalne miski 
na bazie masy papierniczej, biodegradowalne tace do użyt-
ku domowego, biodegradowalne tacki, biodegradowalne 
talerze, biodegradowalne talerze na bazie masy papierniczej, 
kubki, biodegradowalne słomki, papierowe słomki, słomki 
z PLA, słomki plastikowe, biodegradowalne kubki.
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(210) 516681 (220) 2020 08 03
(731) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Wódka Pan Jabłoński
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].

(210) 516683 (220) 2020 08 03
(731) LEGENDARY POLISH BRAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) Polwados
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje].

(210) 517935 (220) 2020 09 07
(731) GURGUL MARIUSZ PIANOFORTE AGENCJA 

ARTYSTYCZNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) KEMOD
(510), (511) 15 akordeony, automaty perkusyjne, bandone-
ony, drewniane dęte instrumenty muzyczne, elektroniczne 
syntezatory jako instrumenty muzyczne, elektroniczne urzą-
dzenia muzyczne do instruktażu, elektroniczne urządzenia 
muzyczne do ćwiczenia, elektryczne instrumenty muzyczne, 
instrumenty blaszane, instrumenty dęte, instrumenty elektro-
niczne, elektroniczne sterowane komputerowo urządzenia 
muzyczne, instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte 
drewniane, instrumenty muzyczne dęte, instrumenty mu-
zyczne dla dzieci, instrumenty muzyczne sterowane przy po-
mocy mikroprocesora, instrumenty muzyczne zawierające 
urządzenia do modyfikowania sygnałów dźwiękowych, in-
strumenty muzyczne zawierające układy do modyfikacji sy-
gnałów dźwiękowych, muzyczne instrumenty perkusyjne, 
instrumenty strunowe, języczki, katarynki, czelesty, elektro-
niczne keyboardy [instrumenty muzyczne], elektryczne key-
boardy [instrumenty muzyczne], fisharmonie, fortepiany, kla-
wesyny, organy, pianina, pianole, akustyczne basy, altówki, 
bałałajki [strunowe instrumenty muzyczne], bandżo, basy 
[instrumenty muzyczne], cymbały, cytry, elektryczne gitary 
basowe, gitary, gitary akustyczne, gitary basowe, gitary elek-
tryczne, harfy, instrumenty strunowe uderzane, kontrabasy, 
liry, lutnie, mandole, mandoliny, instrumenty klawiszowe [mu-
zyczne], 19 niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, 
niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, budynki przenośne z materiałów niemetalowych, budyn-
ki niemetalowe przenośne, części modułowe (niemetalowe -) 
do budowania budynków prefabrykowanych, domy moduło-
we, niemetalowe, domy z prefabrykatów z drewna [zestawy 
do montażu], garaże prefabrykowane, nie z metalu, konstruk-
cje przenośne niemetalowe, konstrukcje wykonane z mate-
riałów niemetalowych, stoiska targowe, targowe (pawilony -), 
pawilony targowe (niemetalowe -), modułowe domki dla 
zwierząt, niemetalowe, domki ogrodowe wykonane z mate-
riałów niemetalowych, 25 odzież, odzież damska, odzież mę-
ska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry, odzież 
wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa, odzież wieczorowa, 
odzież treningowa, odzież do spania, bluzki, spódnice, koszu-
le, spodnie, bielizna damska, kurtki, skarpetki, topy [odzież], 
odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież wierzchnia dla 
chłopców, sukienki damskie, suknie wieczorowe, t-shirty 
z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki bez rękawów, ko-
szulki z krótkim rękawem, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, 
bluzy polarowe, bielizna, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do tre-
ningów sportowych, artykuły gimnastyczne i sportowe, deski 

do uprawiania sportów wodnych, drążki do ćwiczeń, drążki 
do hantli do podnoszenia ciężarów, dyski sportowe, ekspan-
dery do klatki piersiowej, ergometry wioślarskie, gryfy do han-
tli [do podnoszenia ciężarów], hantle do podnoszenia cięża-
rów, hantle kettlebell, kije do gier, kosze do gry w koszykówkę, 
ławki do użytku sportowego, łyżworolki, łyżwy, maszyny 
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do ćwiczeń fizycz-
nych wyposażone w ciężarki, narty, piłki do ćwiczeń, piłki jako 
sprzęt sportowy, platformy do ćwiczeń, płetwy do nurkowa-
nia, przyrządy gimnastyczne, przyrządy stosowane do ćwi-
czeń fizycznych, rakiety do tenisa, rakiety do squasha, rękawi-
ce do gier, siatki do celów sportowych, stacjonarne rowery 
treningowe, sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcz-
nie, sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, taśmy 
do ćwiczeń, trenażery eliptyczne, worki treningowe, urządze-
nia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 29 mięso i wyroby 
mięsne, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i produkty z jaj, 
oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięczaki, nieży-
we, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, oleje 
i tłuszcze, 32 napoje dla sportowców zawierające elektrolity, 
napoje energetyzujące, napoje energetyzujące [nie do celów 
medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
napoje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje owocowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, 35 marketing imprez i wy-
darzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i rekla-
mowych, organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach 
targów handlowych, organizacja wystaw dla biznesu lub han-
dlu, organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlo-
wych lub reklamowych, organizacja wystaw w celach rekla-
mowych, organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w ce-
lach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wy-
staw w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach handlowych, organizowanie targów han-
dlowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, plano-
wanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezenta-
cji w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, pro-
mowanie i przeprowadzanie targów handlowych, promocja 
targów do celów handlowych, organizacja wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, przygotowywanie wystaw 
w celach biznesowych, prowadzenie, przygotowywanie i or-
ganizowanie pokazów handlowych i targów handlowych 
w celach komercyjnych i reklamowych, prowadzenie poka-
zów w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie wy-
staw w celach biznesowych, organizacja targów handlowych, 
organizowanie targów i wystaw, usługi w zakresie zarządza-
nia targami, organizowanie targów handlowych w celach re-
klamowych, usługi organizowania targów i wystaw handlo-
wych, organizowanie targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych tar-
gów handlowych on-line, organizowanie targów i wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie wy-
staw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, organi-
zowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamo-
wych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży 
detalicznej lub hurtowej w zakresie żywności, promowanie 
towarów i usług osób trzecich poprzez administrowanie 
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sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych 
ze znaczkami do wymiany, negocjowanie umów kupna 
i sprzedaży towarów, marketing handlowy [inny niż sprze-
daż], monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, 
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów pu-
blicznych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż 
produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie w umowach do-
tyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kon-
traktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, pozyski-
wanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży 
towarów, informacje na temat sprzedaży produktów, konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, 
pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów na zakup i sprze-
daż towarów i usług, prezentowanie produktów finansowych 
w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, promowanie sprzedaży towarów i usług 
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych 
i konkursy promocyjne, promowanie sprzedaży za pośred-
nictwem programów lojalnościowych dla klientów, przepro-
wadzanie sprzedaży aukcyjnej, udostępnianie analiz sprzeda-
ży, udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, 
usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, usługi rekla-
mowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe 
w zakresie sprzedaży towarów, usługi pośrednictwa i doradz-
twa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świad-
czenia usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu-
wiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem 
domu, usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży 
towarów, usługi zarządzania sprzedażą, 37 instalowanie stoisk 
targowych, budowa stoisk i sklepów targowych, instalowanie 
konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, budowa stoisk 
na targach handlowych i wystawach, usługi instalacji kompu-
terów, instalacja systemów komputerowych, instalacja sieci 
komputerowych, modernizowanie sprzętu komputerowego, 
instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputero-
wych, konserwacja i naprawa sieci komputerowych, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi diagno-
styczno-konserwacyjne w zakresie komputerów, usługi do-
radcze w zakresie instalacji komputerów, aktualizacja kompu-
terowego sprzętu sieciowego i telekomunikacyjnego, dia-
gnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie drukarek kom-
puterowych, usługi konsultacyjne związane z instalacją, kon-
serwacją i naprawą sprzętu komputerowego, usługi budow-
lane, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamó-
wienie, budowa budynków przeznaczonych na zakwatero-
wanie wakacyjne, budowa części budynków, budowa do-
mów, budowa domów na zamówienie, budowa nierucho-
mości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, 
budowa nieruchomości przemysłowych, budowanie do-
mów, budowanie nieruchomości, budownictwo, nadzór nad 
robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remontowa-
nie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamen-
tów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowla-
ne i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy budynków, 
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze-
mysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, 
usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi 

doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi dorad-
cze dotyczące remontów budynków, usługi doradcze doty-
czące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące reno-
wacji nieruchomości, usługi doradcze i informacyjne doty-
czące budownictwa, usługi doradcze w zakresie budowania, 
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne 
w zakresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budyn-
ków, usługi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remon-
tów budynków, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
41 imprezy kulturalne, przeprowadzanie imprez sportowych, 
organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie imprez 
muzycznych, publikacja kalendarzy imprez, organizowanie 
imprez tanecznych, planowanie specjalnych imprez, organi-
zacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, organizowa-
nie imprez rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie imprez 
rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, rezerwacja 
biletów na imprezy rozrywkowe, rezerwacja miejsc na impre-
zy rozrywkowe, usługi rozrywkowe w postaci organizacji spo-
łecznych imprez rozrywkowych, usługi rozrywkowe w posta-
ci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, usługi 
agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi 
doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, pla-
nowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], organizowa-
nie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sporto-
wych, wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, 
42 projektowanie systemów informatycznych, testowanie 
sprzętu informatycznego, usługi doradztwa informatyczne-
go, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informaty-
ki, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania 
systemów informatycznych, dostarczanie specjalistycznych 
raportów w zakresie informatyki, usługi w zakresie technolo-
gii informacyjnych, inżynieria komputerowa, usługi diagno-
styki komputerowej, opracowywanie sieci komputerowych, 
utrzymywanie zapisów komputerowych, aktualizacja progra-
mów komputerowych, integracja oprogramowania kompu-
terowego, testowanie sprzętu komputerowego, odzyskiwa-
nie danych komputerowych, badania technologiczne doty-
czące komputerów, kompresja cyfrowa komputerowych da-
nych, usługi monitorowania systemów komputerowych, pro-
jektowanie komputerowych baz danych, instalacja, konser-
wacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla syste-
mów komputerowych, usługi informacyjne w zakresie kom-
puterów, projektowanie komputerów dla osób trzecich, pro-
fesjonalne doradztwo w dziedzinie komputerów, doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerów, udzielanie informa-
cji na temat komputerów, doradztwo techniczne dotyczące 
obsługi komputerów, usługi w zakresie grafiki komputerowej, 
diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputero-
wym, usługi w zakresie sieci komputerowej, konfiguracja sys-
temów i sieci komputerowych, doradztwo dotyczące rozwi-
jania systemów komputerowych, integracja systemów i sieci 
komputerowych, usługi w zakresie ochrony antywirusowej 
komputerów, usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych 
komputera, usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, 
doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputero-
wych, usługi tworzenia kopii zapasowych w zakresie danych 
z komputerowych dysków twardych, monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowane-
go dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, pisanie 
na zamówienie programów komputerowych, oprogramowa-
nia i kodu do tworzenia stron internetowych, usługi w zakre-
sie dostosowywania oprogramowania komputerowego 
do potrzeb klienta, ocena wydajności systemów komputero-
wych w oparciu o test wzorcowy, analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, 
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monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, diagnozowanie problemów ze sprzętem 
komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) 
na rzecz osób trzecich, 43 udostępnianie obiektów i sprzętu 
na targi i wystawy, usługi cateringu specjalizującego się 
w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i im-
prez publicznych, świadczenie usług kateringowych obejmu-
jących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, usłu-
gi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, doradztwo kulinarne, dokonywanie rezerwacji re-
stauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat restaura-
cji, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze 
w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje, 
usługi restauracyjne.

(210) 519452 (220) 2020 10 13
(731) WIŚNIEWSKI ADAM, Józefkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1555 apartments

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 07.01.12, 
07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 
26.01.19, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 26.07.04

(510), (511) 43 usługi hoteli, moteli, zajazdów dla turystów, 
usługi pensjonatów, domów turystycznych i agroturystycz-
nych, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, 
wynajem domków letniskowych, wynajem zakwaterowa-
nia tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, 
usługi agencji wynajmu apartamentów i mieszkań [time share], 
usługi gastronomiczne związane z podawaniem potraw 
i napojów w barach, kafeteriach, kawiarniach, karczmach, re-
stauracjach, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, 
serwowanie jedzenia i napojów, catering, świadczenie usług 
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróż-
nych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwate-
rowania dla podróżnych.

(210) 519970 (220) 2020 10 26
(731) HOROWSKI KRZYSZTOF POSITIVE WAYS, Frycowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S positiveways

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 24.01.13, 24.01.17, 
26.13.25

(510), (511) 14 sztuczna biżuteria, 16 fotografie, papier, dru-
ki, 18 etui na karty (portfele), kosmetyczki bez wyposażenia, 
imitacje skóry, parasole, plecaki, sztuczna skóra, torby plażo-
we, torby, torebki, walizki z kółkami, torby szkolne (z paskiem 
na ramię), 22 pokrowce na pojazdy (plandeki), 25 bandany 
na szyję, bielizna osobista, biustonosze, biustonosze samo-
nośne, body (bielizna), bokserki, buty sportowe, buty sznuro-
wane, buty za kostkę, chustki na głowę, cylindry (kapelusze), 
czapki (nakrycia głowy), daszki (nakrycia głowy), długie luźne 
stroje, dzianina (odzież), garnitury, gorsety, halki (bielizna), ko-
stiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, kra-
waty, kurtki (odzież), majtki, kombinezony (odzież), kąpielów-
ki, nakrycia głowy, obuwie, obuwie plażowe, odzież, odzież 
dla kierowców samochodowych, odzież z imitacji skóry, 
opaski na głowę, paski (odzież), pikowane kurtki (odzież), 
piżamy, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, 
rękawiczki, sandały, spódnice, skarpety, swetry, szale, szaliki, 
szaliki rurkowe (kominy) na szyje, wyroby pończosznicze, 
35 reklamy różnego typu, aukcje, dostarczanie danych biz-
nesowych w formie list mailingowych, 38 transmisja plików 
cyfrowych fora (pokoje rozmów dla serwisów społeczno-
ściowych), świadczenie usług poczty elektronicznej (email), 
39 transport, wypożyczanie pojazdów, usługi transportowe, 
organizowanie podróży, 41 działalność sportowa i kulturalna.

(210) 519973 (220) 2020 10 26
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS 

SPRAWDZONY dla DZIADKÓW DZIECI i ŻONY

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 08.01.06, 08.07.25, 
02.01.01, 02.01.23, 09.07.05

(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
dodatki odżywcze do celów leczniczych, tłuszcze zwierzę-
ce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 29 bekon, 
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, mię-
so, mięso konserwowane, mięso solone, pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, produkty gotowe na bazie mięsa, tłusz-
cze jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin, wie-
przowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, zwierzęcy szpik 
kostny jadalny, 35 badania opinii publicznej, badanie rynku, 
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, sondaże, 
organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych 
lub reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży 
stosowana dla osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet 
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z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
towarami branży mięsnej: bekon, drób, dziczyzna, ekstrak-
ty mięsne, konserwy mięsne, mięso, mięso konserwowane, 
mięso solone, pasty zawierające tłuszcz do kanapek, pro-
dukty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej klasie, tłuszcze 
jadalne, wątroba, produkty gotowe na bazie wędlin zawarte 
w tej klasie, wieprzowina, wyroby gotowe na bazie drobiu, 
zwierzęcy szpik kostny jadalny, przetwory z mięsa włącza-
jąc wyroby z drobiu i królików, konserwy mięsne, podroby 
mięsne i z krwi, produkty mięsopodobne, produkty gotowe 
na bazie mięsa lub wędlin, produkty z branż: spożywczej.

(210) 520175 (220) 2021 01 04
(731) LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dywidy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Laboratorium Galenowe Olsztyn

(531) 26.01.01, 27.05.01, 24.17.25, 03.11.02, 29.01.04
(510), (511) 3 antyperspiranty [przybory toaletowe], balsa-
my do celów kosmetycznych, chusteczki dla niemowląt na-
sączone preparatami do czyszczenia, chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, detergenty, inne niż do użytku w pro-
cesach produkcyjnych! oraz inne niż do celów medycznych), 
ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chro-
niące przed promieniowaniem słonecznym, esencje eterycz-
ne, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, odżywki do włosów, olejki eteryczne, preparaty do hi-
gieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toa-
letowe], suche szampony, szampony, talk kosmetyczny, tłusz-
cze do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda 
utleniona do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, żele do wybielania zębów, 5 alkohol 
leczniczy, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybiotyki, 
antyseptyki, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, balsa-
my do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, bio-
logiczne preparaty do celów medycznych, błonnik pokar-
mowy, chinina do celów medycznych, chinolina do celów 
medycznych, chirurgiczne materiały opatrunkowe, chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, cukier do ce-
lów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycz-
nych, cukier skrystalizowany do celów medycznych, czopki, 
detergenty do celów medycznych, dezodoranty, inne niż dla 
ludzi lub zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana 
do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
ne do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, 
gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gencjana 
do celów farmaceutycznych, gliceryna do celów medycz-
nych, glukoza do celów medycznych, gorczyca do celów far-
maceutycznych, guma do żucia do celów medycznych, 
guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, 

hematogen, hemoglobina, herbata dla astmatyków, herbata 
lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, herbicydy, 
hormony do celów medycznych, hydrastyna, hydrastynina, 
immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające, izotopy 
do celów medycznych, jalapa [wilec przeczyszczający], jed-
norazowe pieluchy dziecięce do pływania, jod do celów far-
maceutycznych, jodki do celów farmaceutycznych, jodo-
form, jodyna, jujuba lecznicza, kamfora do celów medycz-
nych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekar-
stwa, kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do pro-
duktów farmaceutycznych, karbolineum [środek przeciwpa-
sożytniczy], kolagen do celów medycznych, komórki macie-
rzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów 
weterynaryjnych, kompresy, konopie indyjskie do celów 
medycznych, koper włoski do celów medycznych, kora 
do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do ce-
lów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycz-
nych, kora krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceu-
tycznych, kora z angostury do celów medycznych, korzenie 
lecznicze, korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, 
kreozot do celów farmaceutycznych, kultury mikroorgani-
zmów do celów medycznych i weterynaryjnych, kurara, 
kwas galusowy do celów farmaceutycznych, kwasy do ce-
lów farmaceutycznych, kwiat siarczany do celów farmaceu-
tycznych, lecytyna do celów medycznych, lecznicze pasty 
do zębów, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze 
płyny do włosów, lekarstwa przeciw zaparciom, leki dla ludzi, 
leki do celów weterynaryjnych, leki pomocnicze [wspierają-
ce] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki 
wzmacniające, maści do celów farmaceutycznych, maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, maści rtęciowe, maść 
przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, mate-
riały opatrunkowe, medyczne, mentol, mięta do celów far-
maceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko 
pszczele do celów farmaceutycznych, mleko w proszku dla 
niemowląt, moleskin do celów medycznych, mydła antybak-
teryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, narkotyki 
do celów medycznych, odczynniki chemiczne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, 
okłady, olejki lecznicze, opium, opodeldok [maść mydlano-
-kamforowa], osocze krwi, owadobójcze weterynaryjne 
środki do mycia, papier odczynnikowy do celów medycz-
nych, paski siarkowe do dezynfekcji, pastylki do ssania do ce-
lów farmaceutycznych, pieluchomajtki dziecięce, pieluchy 
dla osób nietrzymających moczu lub stolca, pieluszki dla 
niemowląt, plastry do celów medycznych, płyny do celów 
farmaceutycznych, podpaski higieniczne, preparaty bakte-
riologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, prepa-
raty bizmutowe do celów farmaceutycznych, preparaty che-
miczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne 
do celów medycznych, preparaty chemiczne do diagnozo-
wania ciąży, preparaty do irygacji do celów medycznych, 
preparaty do kąpieli, lecznicze, preparaty do leczenia trądzi-
ku, preparaty do sterylizacji, preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty na bazie wapna do ce-
lów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy, preparaty 
na odmrożenia, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym 
do celów farmaceutycznych, preparaty tamujące krwawie-
nie, preparaty witaminowe, sterydy, suplementy diety o dzia-
łaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginia-
ny, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, 
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety za-
wierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki psze-
nicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy 
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diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawie-
rające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, su-
plementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sprosz-
kowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w posta-
ci plastrów, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony 
lecznicze, szczepionki, środki bakteriobójcze, środki dezyn-
fekcyjne do celów higienicznych, środki dezynfekcyjne 
do toalet chemicznych, środki do leczenia oparzeń, środki 
odkażające, środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączko-
we, środki przeczyszczające, środki ściągające do celów me-
dycznych, środki uspakajające, waciki do celów medycznych, 
wata antyseptyczna, wata do celów medycznych, wazelina 
do celów medycznych, węgiel drzewny do celów farmaceu-
tycznych, zioła lecznicze, żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, 10 analizatory do identyfikacji 
bakterii do celów medycznych, analizatory do użytku me-
dycznego, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 
aparatura i instalacje do wytwarzania promieni rentgenow-
skich do celów medycznych, aparatura i instrumenty chirur-
giczne, kruszarki do tabletek, nanoroboty do celów medycz-
nych, pojemniki do aplikowania leków, pojemniki na odpady 
pochodzenia medycznego, pompy do celów medycznych, 
prezerwatywy, prowadniki do celów medycznych, przecinar-
ki do tabletek, przyrządy do wykonywania lewatywy do ce-
lów medycznych, rękawice do celów medycznych, rozpyla-
cze aerozoli do celów medycznych, sondy chirurgiczne, son-
dy do celów medycznych, sondy do cewki moczowej, spiro-
metry [aparatura medyczna], spluwaczki do celów medycz-
nych, urządzenia do anestezji, urządzenia do regeneracji ko-
mórek macierzystych do celów medycznych, urządzenia 
do testów DNA i RNA do celów medycznych, urządzenia 
i instrumenty medyczne, urządzenia radiologiczne do celów 
medycznych, urządzenia rentgenowskie do celów medycz-
nych, urządzenia zabezpieczające przed promieniami rent-
genowskimi do celów medycznych, worki na wodę do ce-
lów medycznych, wyciągi do celów medycznych, zakrapla-
cze do celów medycznych, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu],  
16 afisze, plakaty, akwaforty [grafika], biuletyny informacyjne, 
broszury, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki papie-
rowe do usuwania makijażu, etykiety [owijki] na butelki z pa-
pieru lub kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, karton, ko-
perty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z papieru lub 
kartonu, prospekty, torby papierowe, torebki do pakowania  
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tuby 
z tektury, ulotki, urządzenia ręczne do etykietowania,  
35 administrowanie programami lojalności konsumenta, 
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt fi-
nansowy, badania dotyczące działalności gospodarczej, ba-
dania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie 
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunika-
cyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarzą-
dzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro-
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do kompu-
terowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 
marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie trans-

akcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, optymalizacja wyszukiwarek 
do celów promocji dodatkowej, organizowanie targów han-
dlowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, poszuki-
wania w zakresie patronatu, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja fil-
mów reklamowych, profilowanie konsumentów do celów 
komercyjnych lub marketingowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie spon-
sorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów 
psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie 
listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publiko-
wanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pi-
semnych i danych, reklama, reklama on-line za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy ra-
diowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo-
wszechnianie reklam, sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrze-
nia medycznego, systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], 
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, usługi handlu hurtowego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi po-
średnictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą 
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w han-
dlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], wsparcie ad-
ministracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetar-
gowe, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 39 dostarczanie towarów zamówionych 
korespondencyjnie, fracht [przewóz towarów], logistyka 
transportu, magazynowanie elektronicznych nośników da-
nych lub dokumentów, pakowanie towarów, przewóz samo-
chodami ciężarowymi, składowanie towarów, spedycja, 
42 analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania 
biologiczne, badania chemiczne, badania w dziedzinie ko-
smetyki, kontrola jakości, medyczne badania naukowe, pro-
jektowanie graficzne materiałów promocyjnych, projekto-
wanie opakowań, przechowywanie danych elektronicznych, 
usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi świadczone 
przez laboratoria naukowe.

(210) 521068 (220) 2020 11 18
(731) EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWC KOSMETYK WSZECH CZASÓW WIZAZ pl
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(531) 01.15.15, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.18, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 3 kosmetyki, produkty i preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, produkty i preparaty do opalania i chroniące 
przed promieniowaniem ultrafioletowym, produkty i prepara-
ty do samoopalania, mydła, produkty i preparaty do mycia, 
pielęgnacji układania i ochrony włosów, produkty i preparaty 
do koloryzacji i stylizacji włosów, produkty i preparaty do ma-
kijażu i demakijażu, produkty i preparaty do pielęgnacji, ochro-
ny i malowania paznokci, produkty i preparaty do pielęgnacji 
stóp i dłoni, preparaty do depilacji, produkty i preparaty 
do golenia i po goleniu, środki i preparaty do pielęgnacji zę-
bów i jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów, środki perfu-
meryjne i zapachowe, perfumy, wody toaletowe, olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, dezodoranty i środki prze-
ciw poceniu, antyperspiranty, nielecznicze produkty i prepara-
ty do higieny intymnej, środki toaletowe zawarte w tej klasie, 
pudry kosmetyczne nielecznicze, chusteczki nawilżane do ce-
lów higienicznych i kosmetycznych, waciki do celów kosme-
tycznych, 5 produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji, my-
cia i ochrony skóry, włosów i paznokci, preparaty dermatolo-
giczne, preparaty farmaceutyczne stosowane w medycynie 
estetycznej, kosmetyki do celów leczniczych, lecznicze kremy, 
emulsje, płyny, żele, oliwki, pianki i balsamy, sole do kąpieli 
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, mydła odkażające, 
anty bakteryjne, dezynfekujące, lecznicze, lecznicze środki 
do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, środki lecznicze przeciw 
poceniu się, środki odkażające, środki odkażające do użytku 
domowego, chusteczki odkażające, chusteczki nasączone 
preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczki do czyszczenia 
nasączone środkami dezynfekującymi do celów higienicz-
nych, antybakteryjne preparaty i środki do mycia twarzy i rąk, 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, środki dezynfekujące 
do użytku domowego do celów higienicznych i do celów me-
dycznych, produkty dezodoryzujące i oczyszczające powie-
trze do użytku domowego, dezodoranty łazienkowe, suple-
menty diety, suplementy diety przeznaczone do polepszania 
stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, witami-
ny i preparaty witaminowe, plastry, materiały opatrunkowe, 
herbaty lecznicze, herbaty odchudzające do celów medycz-
nych, 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwięko-
we i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje 
w postaci elektronicznej do pobrania, publikacje ładowalne 
w postaci elektronicznej z Internetu, publikacje elektroniczne 
do pobrania w postaci gazet, magazynów, czasopism, perio-
dyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci 
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane 
w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycz-
nych, książki audio, książki w formacie cyfrowym do pobiera-
nia z Internetu, nagrania dźwiękowe i audiowizualne, kasety, 
płyty, pliki graficzne i muzyczne, programy i oprogramowanie 
komputerowe, aplikacje mobilne, programy, oprogramowanie 
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, aplikacje, progra-
my, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania i edy-
towania filmów, obrazów, grafiki, tekstu i dźwięku, oprogra-
mowanie komputerowe stosowane w dziedzinie elektronicz-
nej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów, foto-
grafie cyfrowe do pobrania, czytniki książek cyfrowych, kom-
puterowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektro-
niczne katalogi, oprogramowanie umożliwiające utrzymywa-
nie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie 
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usłu-
gach konsumenckich, 16 materiały drukowane, publikacje 
drukowane, gazety, dzienniki, periodyki, magazyny, czasopi-
sma drukowane, książki, poradniki, podręczniki, słowniki, afi-
sze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, broszury, druki, ulotki, 

formularze, fotografie, kalendarze, katalogi, mapy, plany, na-
klejki, nalepki, znaczki, plakietki papierowe, obwoluty, plakaty, 
prospekty, plany, rysunki, skorowidze, koperty, kartki okolicz-
nościowe, bilety i kupony papierowe, torby papierowe, torby 
na prezenty, torby na zakupy papierowe i z tworzyw sztucz-
nych, biurowe i upominkowe artykuły papiernicze, materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, długopisy i pióra, ołów-
ki, podstawki, pojemniki, stojaki oraz kubki na długopisy, pióra 
i ołówki, materiały instruktażowe, szkoleniowe i do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, 35 usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 
świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
blogów lub portali internetowych, doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intranetu, 
usługi w zakresie reklamy prasowej, produkcja reklam, dystry-
bucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów rekla-
mowych, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i re-
klam, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie 
tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów rekla-
mowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów spo-
łecznościowych, usługi tworzenia i zarządzania bazami da-
nych, usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i infor-
macji do komputerowych baz danych, usługi kompilacji, aktu-
alizacji i utrzymywania danych i informacji w komputerowych 
bazach danych, usługi wyszukiwania danych i informacji 
w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wy-
szukiwanie informacji handlowych, usługi informacyjne w za-
kresie działalności gospodarczej udostępniane on-line, usługi 
dostarczania informacji handlowych, usługi dostarczania in-
formacji handlowych za pośrednictwem komputerowych baz 
danych, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie 
mediów społecznościowych, katalogowanie informacji o to-
warach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, skła-
du, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazo-
wej przesyłanej przy pomocy komputera, usługi pośrednic-
twa w nawiązywaniu kontaktów handlowych, usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pro-
mowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych i motywacyjnych dla klientów, promowanie towa-
rów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie pro-
mocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie sprzeda-
ży za pośrednictwem artykułów promocyjnych w gazetach, 
periodykach, na blogach internetowych, portalach interneto-
wych i w mediach społecznościowych, usługi zarządzania 
sprzedażą, zarządzanie biznesowe w zakresie interaktywnej 
strony internetowej dla użytkowników stosujących aplikacje 
i oprogramowanie do wyszukiwania, przeglądania i oceniania 
treści internetowych, w celu zamawiania i nabywania towarów 
i usług, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem programów rabatowych, promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart i kuponów ra-
batowych, zarządzanie programem rabatowym w celu umoż-
liwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi 
przez korzystanie z rabatów, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi informacyj-
ne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywa-
nych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użyt-
kowników w celach handlowych lub reklamowych, informacje 
na temat rankingu sprzedaży produktów, obsługa portali in-
ternetowych on-line dla sprzedających i kupujących towary 
i usługi, usługi sprzedaży i wymiany towarów, w tym przez In-
ternet: kosmetyków, preparatów i produktów do mycia i pielę-
gnacji ciała, preparatów i produktów do opalania i chronią-
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cych przed promieniowaniem ultrafioletowym, preparatów 
i produktów do samoopalania, mydeł, produktów i prepara-
tów do mycia, pielęgnacji, układania i ochrony włosów, pro-
duktów i preparatów do koloryzacji i stylizacji włosów, pro-
duktów i preparatów do makijażu i demakijażu, produktów 
i preparatów do pielęgnacji, ochrony i malowania paznokci, 
produktów i preparatów do pielęgnacji stóp i dłoni, prepara-
tów do depilacji, produktów i preparatów do golenia i po go-
leniu, środków i preparatów do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, środków do czyszczenia zębów, środków perfumeryjny ch 
i zapachowych, perfum, wód toaletowych, olejków esencjo-
nalnych i ekstraktów aromatycznych, dezodorantów i środ-
ków przeciw poceniu, antyperspirantów, produktów i prepa-
ratów do higieny intymnej, środków toaletowych, pudrów 
kosmetycznych, chusteczek nawilżanych do celów higienicz-
nych i kosmetycznych, wacików do celów kosmetycznych, 
produktów i preparatów leczniczych do pielęgnacji, mycia 
i ochrony skóry, włosów i paznokci, preparatów dermatolo-
gicznych, preparatów farmaceutycznych stosowanych w me-
dycynie estetycznej, kosmetyków do celów leczniczych, lecz-
niczych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek, pianek i balsa-
mów, soli do kąpieli do celów medycznych, kąpieli leczni-
czych, mydeł odkażających, antybakteryjnych, dezynfekują-
cych, leczniczych, leczniczych środków do pielęgnacji zębów 
i jamy ustnej, środków leczniczych przeciw poceniu się, suple-
mentów diety, suplementów diety przeznaczonych do polep-
szania stanu skóry, włosów i paznokci do celów leczniczych, 
środków odkażających, środków odkażających do użytku do-
mowego, chusteczek odkażających, chusteczek nasączonych 
preparatami przeciwbakteryjnymi, ściereczek do czyszczenia 
nasączonych środkami dezynfekującymi do celów higienicz-
nych, antybakteryjnych preparatów i środków do mycia twa-
rzy i rąk, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, środ-
ków dezynfekujących do użytku domowego do celów higie-
nicznych i do celów medycznych, produktów dezodoryzują-
cych i oczyszczających powietrze do użytku domowego, 
dezodorantów łazienkowych, witamin i preparatów witami-
nowych, plastrów, materiałów opatrunkowych, herbat leczni-
czych, herbat odchudzających do celów medycznych, artyku-
łów papierniczych i biurowych, książek, gazet, czasopism, ma-
gazynów, periodyków, poradników, albumów, atlasów, map, 
planów, kart pocztowych, kalendarzy, wyrobów porcelano-
wych i szklanych, artykułów ceramicznych, kubków, gier, zaba-
wek i akcesoriów do zabawy, okularów, odzieży i dodatków 
do odzieży, nakryć głowy, butów, torebek, kosmetyczek, kwia-
tów, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi ba-
dania rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące 
sondaże opinii publicznej, usługi prenumeraty gazet, czaso-
pism oraz książek osobom trzecim, administrowanie prenu-
meratą gazet dla osób trzecich, organizowanie wystaw, tar-
gów i konkursów w celach reklamowych i handlowych, usługi 
współpracy z blogerami, usługi zarządzania społecznością 
on-line, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji informa-
cyjnych i prasowych, usługi internetowego serwisu informa-
cyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, 
forów, portali i blogów internetowych, zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, umożliwianie wielu użyt-
kownikom dostępu do zbiorów informacji, zasobów muzycz-
nych, filmowych, książkowych, publikacji, zdjęć, filmów i obra-
zów za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intra-
netu, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji 
z komputerowego baz danych, usługi udostępniania portali 
internetowych o tematyce zdrowotnej, medycznej, farmako-
logicznej, usługi udostępniania portali internetowych związa-
nych z kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, od-
żywianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekre-

acją, kulturą, sztuką, rozrywką, komunikacja za pośrednictwem 
blogów on-Iine, usługi udostępniania internetowego forum 
dyskusyjnego, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, usługi udostępniania komputerowych baz danych 
i elektronicznych katalogów, usługi przydzielania dostępu 
do baz danych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu 
do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej 
bazy danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogło-
szeń elektronicznych, udostępnianie on-line interaktywnej ta-
blicy ogłoszeniowej, usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, usługi elektronicznej transmisji da-
nych i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednic-
twem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej 
i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicz-
nej, transmisja programów telewizyjnych i radiowych, przeka-
zywanie on-line kartek z życzeniami, wymiana danych elektro-
nicznych, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w za-
kresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie eduka-
cji i nauczania, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wy-
dawnicze, usługi wydawnicze książkowe i Internetowe, usługi 
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, in-
nych niż teksty reklamowe, usługi wydawania czasopism, ga-
zet, magazynów, dzienników, periodyków, książek, w tym 
w formie elektronicznej i w Internecie, usługi publikacji, publi-
kowanie i redagowanie materiałów drukowanych, usługi w za-
kresie publikowania czasopism, gazet, magazynów, periody-
ków, książek i tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym 
w formie elektronicznej i w Internecie nie do pobrania, publi-
kacje multimedialne i internetowe, organizowanie i prowadze-
nie szkoleń w celach edukacyjnych i kulturalnych, organizowa-
nie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe i co-
aching, treningi rozwoju osobistego, wypożyczanie gazet, 
czasopism, magazynów i książek, usługi bibliotek elektronicz-
nych, usługi w zakresie organizowania, produkcji, przygotowy-
wania i prowadzenia imprez edukacyjnych, rozrywkowych, 
kulturalnych i sportowych, organizowanie i prowadzenie kon-
kursów, konferencji, kongresów, wystaw i targów w celach roz-
rywkowych, edukacyjnych i dobroczynnych, organizowanie 
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, 
kongresów, balów i koncertów, wydarzeń i kampanii społecz-
nych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii i plebiscytów, organizowanie i prowadze-
nie ceremonii przyznawania i wręczania nagród, przyznawa-
nie nagród w dziedzinie kosmetyki, kosmetologii, urody, higie-
ny żywienia, odżywiania, dietetyki, przepisów kulinarnych, 
mody i stylu, usługi pisania blogów, publikowanie recenzji, 
zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi filmowania, 
produkcja nagrań audio i video, produkcja multimedialna, pro-
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie 
i montaż programów radiowych i telewizyjnych, realizacja na-
grań audiowizualnych, usługi fotograficzne, fotografika arty-
styczna, usługi fotoreportaży, usługi reporterskie, usługi infor-
macji o edukacji, imprezach rozrywkowych, sportowych i kul-
turalnych, imprezach dobroczynnych, wypoczynku i rekreacji, 
usługi związane z rozrywką, udostępnianie rozrywki multime-
dialnej za pomocą strony internetowej, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i kulturalne świadczone przez placówki wypoczyn-
kowe, usługi w zakresie rekreacji, udostępnianie publikacji on-
-Iine ze wskazówkami dotyczącymi receptur, wyboru receptur, 
planowania posiłków, opracowywania menu oraz ze wska-
zówkami kucharskimi, opracowywanie receptur i przepisów 
kulinarnych (materiały edukacyjne), usługi edukacyjne doty-
czące gotowania, usługi przygotowywania serwisów informa-
cyjnych do transmisji przez Internet, usługi konsultacyjne, do-
radcze i informacyjnie w zakresie wyżej wymienionych usług, 
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42 usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, por-
tali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie 
stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór 
forami dyskusyjnymi on-line, usługi komputerowe w zakresie 
przygotowywania serwisów informacyjnych, udostępnianie 
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu 
pozyskiwania informacji, w tym o tematyce społecznej, zdro-
wotnej, medycznej, farmakologicznej, związanych z psycholo-
gią, kosmetologią, kosmetyką, urodą, higieną żywienia, odży-
wianiem, dietetyką, przepisami kulinarnymi, sportem i rekre-
acją, kulturą, sztuką, rozrywką, związanych z prowadzeniem 
domu i ogrodnictwem, udostępnianie stron internetowych 
w celu dostępu i pozyskiwania informacji w dziedzinie kosme-
tyki, kosmetologii, urody, higieny żywienia, odżywiania, diete-
tyki, przepisów kulinarnych, mody i stylu, udostępnianie miejsc 
na serwerach, utrzymywanie baz danych, usługi projektowa-
nia i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i ak-
tualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting kompu-
terowych baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie 
na blogi, usługi kawiarenek internetowych, hosting serwerów 
i platform, hosting stron internetowych, hosting treści cyfro-
wych w Internecie, w tym blogów on-line, usługi testowania 
produktów, testowanie kosmetyków, prace badawczo rozwo-
jowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecz-
nej, badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów 
społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, 
44 usługi poradnictwa w zakresie zdrowia, medycyny, farma-
kologii, kosmetologii, kosmetyki, urody, higieny żywienia, od-
żywiania, dietetyki, usługi informacji medycznej i zdrowotnej, 
udostępnianie informacji o placówkach służby zdrowia, gabi-
netach lekarskich, kosmetycznych, fryzjerskich, salonach pięk-
ności, gabinetach masażu, salonach SPA, aptekach, udostęp-
nianie informacji o lekach, usługi doradcze, konsultacyjne i in-
formacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 521512 (220) 2020 11 26
(731) OD A DO Z SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOSMAN

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 1 Impregnaty do zewnętrznych powierzchni 
budynków, żywice akrylowe, kleje budowlane, 2 barwniki 
i bejce do drewna, emalie i lakiery, farby emulsyjne, prepa-
raty do konserwacji drewna, taśmy antykorozyjne, 17 farby 
izolacyjne, szczeliwa do połączeń, taśmy i materiały uszczel-
niające do drzwi i okien, uszczelki i złącza, żywice syntetycz-
ne półprzetworzone, 19 materiały ogniotrwałe, bitumiczne 
materiały dla budownictwa, spoiwa do murów, zaprawy 
murarskie.

(210) 521711 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) MINI ONE
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521713 (220) 2020 12 03
(731) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,  

M. FREDRYCH, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) OVAL
(510), (511) 9 elektroniczne breloki do kluczy będące pilota-
mi zdalnego sterowania.

(210) 521866 (220) 2020 12 07
(731) DAWIDZIUK ALEKSANDER, MYDŁOWSKI MARCIN, 

INOVATIV SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INOVATIV ENERGIA ZE SŁOŃCA

(531) 01.03.02, 01.03.12, 01.03.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 
24.17.25, 16.01.08, 29.01.13

(510), (511) 7  silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach 
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem 
stosowanych w pojazdach lądowych), narzędzia rolnicze 
o napędzie innym niż ręczny, 9 panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do prze-
wodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, 
regulowania lub kontrolowania elektryczności, 11 instalacje 
do zaopatrywania w wodę, instalacje grzewcze, instalacje 
i urządzenia wentylacyjne, 36 przetwarzanie i rozliczanie 
transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji doko-
nywanych za pomocą kart płatniczych, 37 usługi budow-
lane, naprawy systemów doprowadzających gaz, naprawy 
systemów rurociągów, naprawy instalacji do zaopatrzenia 
w energię, instalacja systemów rurociągów, instalacja urzą-
dzeń do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, instalacja 
systemów rurociągów do przesyłania cieczy, budowa, insta-
lacja, konserwacja i naprawy infrastruktury do transportu 
gazu, w tym rurociągów i terminali gazu skroplonego, usługi 
w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazo-
wych, wentylacyjnych, usługi w zakresie budowy i konser-
wacji rurociągów i gazociągów, usługi w zakresie wykony-
wania robót budowlanych obiektów liniowych, rurociągów, 
linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomuni-
kacyjno-przesyłowych, montaż i naprawa instalacji grzew-
czych, 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii.

(210) 521914 (220) 2020 12 08
(731) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) SŁOIK WARSZAWSKI
(510), (511) 29 mięso i wędliny, kiełbasa, pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), konserwowe, mrożone, suszone i gotowane 
warzywa, konserwowe, mrożone, suszone i gotowane owoce, 
przetworzone kiełki warzyw, przetworzone kiełki fasoli, sałatki 
i surówki warzywne, sałatki i surówki owocowe, sałatki i su-
rówki owocowo - warzywne, sałatki warzywno - mięsne, sa-
łatki warzywno - rybne, sałatki gotowe, warzywa w puszkach, 
owoce w puszkach, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, składniki 
do sporządzenia zup, zupy, buliony, preparaty do produkcji 
bulionu, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie owo-
ców, przekąski na bazie orzechów, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, kapusta kwaszona, owoce kan-
dyzowane, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do go-
towania, przecier jabłkowy, dania gotowe warzywne, goto-
we dania składające się głównie z mięsa, chrupki owocowe, 
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chrupki ziemniaczane, przekąski ziemniaczane, krokiety, pa-
sty do kanapek na bazie mięs, ryb, jajek, serów, warzyw, ro-
ślin strączkowych, owoców oraz mieszanek tych produktów, 
masło z orzechów, suszone jadalne algi, algi do celów kuli-
narnych, oleje i tłuszcze jadalne, olej sojowy, olej sezamowy, 
oleje z orzechów, desery mleczne, desery jogurtowe, desery 
na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wyko-
nane z produktów mlecznych, 30 dania i potrawy gotowe za-
wierające makaron, 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 potra-
wy na bazie zbóż zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe 
dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem mięsnym, goto-
we dania i potrawy na bazie zbóż z dodatkiem nabiałowym, 
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu 
zawierające mieszanki sałat z sosem, gotowe dania i potra-
wy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu z dodatkiem mięsnym, 
gotowe dania i potrawy na bazie makaronu, kaszy lub ryżu 
z dodatkiem nabiałowym, dania i potrawy gotowe suche lub 
płynne, zawierające głównie makaron, dania i potrawy goto-
we suche lub płynne, zawierające głównie ryż, kaszę lub inne 
zboża, gotowe przekąski na bazie zbóż, zboża, zboża przetwo-
rzone, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, pierożki, ma-
karon gotowy, makarony spożywcze, chiński makaron instant, 
ryż, ryż gotowy, przyprawy, przyprawy korzenne, sosy, dresin-
gi, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sos sojowy, półprodukty 
do produkcji sosów i dresingów, keczup, majonezy, musztar-
da, naleśniki, pizze, kanapki, kukurydza prażona [popcorn], su-
shi, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania deserów, 
puddingi do użytku jako desery, suflety deserowe, desery cze-
koladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą 
lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], budynie deserowe, 
budynie deserowe w proszku, gotowe desery [wyroby piekar-
nicze], gotowe desery [wyroby cukiernicze], muesli, płatki śnia-
daniowe, płatki zbożowe, płatki owsiane i pszeniczne, płatki 
kukurydziane, płatki jęczmienne, płatki z naturalnego ryżu.

(210) 521963 (220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER BEZALKOHOLOWE IPA 

AMERYKAŃSKIE CHMIELE CHMIELONE NA 
ZIMNO SPECJALNY PROCES FERMENTACJI LEKKIE 
I AROMATYCZNE BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT 
BREWERY 19/94 WYRAZISTA GORYCZKA

(531) 27.05.01, 01.03.02, 01.03.20, 05.07.21, 29.01.15, 25.01.01
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.

(210) 521987 (220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BROWAR AMBER PSZENICZNIAK PIWO PSZENICZNE, 
NATURALNIE MĘTNE ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR 
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94 BOGATY 
AROMAT

(531) 02.01.13, 05.07.02, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 25.01.01, 
25.05.02, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13

(510), (511) 32 piwo.

(210) 521988 (220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 05.03.13, 05.03.15, 05.11.15, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 
25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 29.01.14

(510), (511) 32 piwo.

(210) 521989 (220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER ZŁOTE LWY PIWO JASNE 

PEŁNE, STYL LAGER WYRAZISTY SMAK BROWAR 
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94 SŁODOWA 
PODSTAWA



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 17

(531) 05.11.15, 03.01.16, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 05.07.02, 
25.01.01, 25.05.02, 26.01.03, 26.01.15, 25.12.25, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 521991 (220) 2020 12 09
(731) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR AMBER piwo Żywe PIWO 

NIEPASTERYZOWANE, STYL LAGER BOGATY SMAK 
BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94 
DELIKATNA GORYCZKA 35 DNI PRZYDATNOŚCI DO 
SPOŻYCIA

(531) 05.07.02, 05.11.15, 05.07.03, 06.07.07, 06.19.09, 06.19.16, 
25.01.01, 25.05.02, 25.12.25, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 32 piwo.

(210) 522154 (220) 2020 12 12
(731) CZUPRYNA EWELINA, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cacus

(531) 05.11.19, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 
bielizna pościelowa, kapy na łóżka, koce do użytku na wol-
nym powietrzu, narzuty, obrusy, pledy podróżne, podkład-
ki stołowe [niepapierowe], poszewki na kołdry, poszewki 
na poduszki, pościel, prześcieradła, ręczniki, serwetki tek-
stylne, śpiwory, torby na śpiwory [specjalnie przystosowa-
ne], wkładki do śpiwora, worki biwakowe będące osłona-
mi do śpiworów, wsypy [pokrowce na materace], zasłony, 
25 apaszki, bandany, bielizna, bielizna termoaktywna, bluz-
ki, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, buty 
do trekkingu, buty na płaskim obcasie, buty nieprzemakal-
ne, buty sportowe, buty turystyczne [do chodzenia na wy-
cieczki], chusty [odzież], czapki jako nakrycia głowy, daszki 
jako nakrycia głowy, dresy wiatroszczelne, dzianina [odzież], 

funkcjonalne koszulki termoaktywne, getry, funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, kamizelki, kapelusze, kombine-
zony, kominiarki, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki 
z krótkim rękawem, kurtki, legginsy, letnie sukienki, obuwie 
do celów rekreacji, ocieplacze, odzież do spania, odzież 
lniana, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, 
odzież wiatroszczelna, ogrodniczki, okrycia przeciwdesz-
czowe, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, paski, 
peleryny nieprzemakalne, piżamy, płaszcze, podkolanówki, 
podkoszulki, polary, poncza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, 
sandały, skarpetki, spodenki, spódnice, spódnicospodenki, 
spodnie, stroje jednoczęściowe, stroje sportowe, swetry, 
szaliki, szlafroki, szorty, termoaktywne nakrycia głowy, topy 
[odzież], tuniki, wkładki do obuwia, 35 agencje importowe 
i eksportowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowa-
nych, próbek], organizacja i przeprowadzanie imprez re-
klamowych, prezentacje towarów i usług, reklama, reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, usługi handlu hurtowego i detalicznego w zakresie 
produktów takich, jak artykuły podróżne [walizki, torby], 
plecaki, worki podróżne, namioty, pościel, ręczniki, śpiwo-
ry, bielizna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wy-
cieczki], czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki 
z krótkim rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nie-
przemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, 
odzież rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie 
[odzież], polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry, szlafro-
ki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami, artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, 
worki podróżne, namioty, pościel, ręczniki, śpiwory, bieli-
zna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki z krótkim 
rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nieprzema-
kalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry, szlafroki, usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami, artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, 
worki podróżne, namioty, pościel, ręczniki, śpiwory, bieli-
zna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki z krótkim 
rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nieprzema-
kalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry, szlafroki, usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami, artykuły podróżne [walizki, torby], plecaki, 
worki podróżne, namioty, pościel, ręczniki, śpiwory, bieli-
zna, bluzki, buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], 
czapki jako nakrycia głowy, kapelusze, koszulki z krótkim 
rękawem, obuwie do celów rekreacji, odzież nieprzema-
kalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież 
rekreacyjna, odzież sportowa, okrycia wierzchnie [odzież], 
polary, sandały, skarpetki, spodnie, swetry szlafroki.

(210) 522441 (220) 2020 12 21
(731) BOROWICZ-REUTT KINGA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Edenika
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(531) 05.03.15, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki na bazie ziół, 5 preparaty farmaceu-
tyczne i chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność, 
napoje i substancje przystosowane do celów medycznych, 
kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, napo-
je, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła lecznicze, leki po-
mocnicze i wspierające, suplementy diety, maści i mazidła 
do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywno-
ści, preparaty medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki 
do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki 
do czyszczenia i odświeżania powietrza, środki przeciwbólo-
we i przeczyszczające, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji skóry, leki uspokajające i wzmacniające, preparaty wi-
taminowe, preparaty weterynaryjne, 30 herbaty, przyprawy, 
zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów spożyw-
czych, produkty spożywcze na bazie herbat, przypraw i ziół.

(210) 522519 (220) 2020 12 22
(731) FIKS MARIUSZ PHU MARFIKS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) marmurovelove

(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.20
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, kamień budowlany, 
materiały budowlane niemetalowe, marmur, granit, materia-
ły wiążące do produkcji kamieni, 42 projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie budowlane.

(210) 522524 (220) 2020 12 22
(731) FIKS MARIUSZ PHU MARFIKS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MARFIKS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 19 wyroby kamieniarskie, kamień budowlany, 
materiały budowlane niemetalowe, marmur, granit, materia-
ły wiążące do produkcji kamieni, 42 projektowanie dekoracji 
wnętrz, projektowanie budowlane.

(210) 522647 (220) 2020 12 24
(731) GRUPA LEONARDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tychy

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) grupa leonardo

(531) 24.17.02, 26.01.06, 27.05.01, 26.01.22, 29.01.12
(510), (511) 35 analiza rynku, badania opinii publicznej, ba-
danie rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe bazy da-
nych (pozyskiwanie danych do -), komputerowe zarządzanie 
plikami, marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy, 
obróbka tekstów, opracowywanie kampanii promocyjnych, or-
ganizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie 
spotkań biznesowych, organizowanie i prowadzenie wystaw 
w celach reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów 
reklamowych i promocyjnych, pokazy towarów, powielanie do-
kumentów, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Inter-
necie, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, produkcja materiałów reklamowych i reklam, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przetwarzanie danych, 
przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisin-
gowych dla osób trzecich, przygotowywanie prezentacji w ce-
lach handlowych, przygotowywanie prezentacji w celach rekla-
mowych, publikacja treści reklamowych, redagowanie tekstów 
reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci 
komputerowej, reklama radiowa, reklamowe i sponsorowane 
teksty (tworzenie -), rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi agencji importo-
wo-eksportowych, usługi agencji informacji handlowej, usługi 
agencji reklamowych, usługi edycji tekstów, usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla 
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie tworzenia marki  
(reklama i promocja), wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 
40 galwanizacja, grawerowanie, introligatorstwo, laminowanie, 
obróbka fotograficzna, odnawianie fotografii, powiększanie 
odbitek fotograficznych, reprodukcja fotografii, retusz fotogra-
ficzny, usługi drukowania, utrwalanie i konserwacja fotografii, 
wywoływanie filmów i powielanie fotografii, 41 doradztwo 
w zakresie planowania imprez specjalnych, fotografia, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
kongresów, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, organizowanie konkursów, organizowanie zawodów 
[edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncer-
tów, pisanie scenariuszy, prezentacja filmów, produkcja nagrań 
wideo, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
publikacja multimedialna materiałów drukowanych, szkolenia 
w zakresie reklamy, usługi fotografów, 42 administracja serwe-
rów, aktualizacja oprogramowania komputerowego, aktuali-
zacja oprogramowania do smartfonów, aktualizowanie stron 
internetowych dla osób trzecich, digitalizacja dokumentów, 
doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo 
w zakresie sprzętu komputerowego, hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania to-
warów i usług, hosting serwerów, instalacja oprogramowania 
komputerowego, instalowanie stron internetowych w Inter-
necie na rzecz osób trzecich, konserwacja oprogramowania 
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, odzyskiwanie danych komputerowych, 
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opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, programowanie aplikacji multimedialnych, programo-
wanie komputerów, programowanie oprogramowania do gier 
komputerowych, programowanie oprogramowania do plat-
form handlu elektronicznego, programowanie oprogramowa-
nia do reklamy on-line, programowanie stron komputerowych, 
projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich, 
projektowanie budynków, projektowanie gier, projektowanie 
i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opraco-
wywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, 
projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie 
aplikacji mobilnych, projektowanie materiałów drukowanych, 
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania 
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych 
do handlu elektronicznego, usługi architektury wnętrz, usługi 
graficzne, usługi w zakresie opracowywania gier wideo, wypo-
życzanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania kom-
puterowego, wzornictwo przemysłowe, zarządzanie stronami 
internetowymi na rzecz osób trzecich.

(210) 522725 (220) 2020 12 29
(731) MEDPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWYPEDIATRA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do za-
chowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, 
analizy medyczne związane z leczeniem osób, badania, porad-
nictwo medyczne, diagnostyka, analityka medyczna, badania 
i terapia psychologiczna, usługi medyczne w postaci konsultacji 
medycznych, w zakresie położnictwa, pielęgniarstwa i konsul-
tacje medyczne gabinetów lekarskich w zakresie: interny, kar-
diologii, diabetologii, endokrynologii, dermatologii, neurologii, 
psychiatrii, ortopedii, pulmonologii, alergologii, chirurgii, urolo-
gii, laryngologii, ginekologii, fizjoterapii, pediatrii.

(210) 522729 (220) 2020 12 29
(731) MEDPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWYPEDIATRA.PL

(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.13.25
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące do za-
chowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, 
analizy medyczne związane z leczeniem osób, badania, porad-
nictwo medyczne, diagnostyka, analityka medyczna, badania 
i terapia psychologiczna, usługi medyczne w postaci konsultacji 
medycznych, w zakresie położnictwa, pielęgniarstwa i konsul-
tacje medyczne gabinetów lekarskich w zakresie: interny, kar-
diologii, diabetologii, endokrynologii, dermatologii, neurologii, 
psychiatrii, ortopedii, pulmonologii, alergologii, chirurgii, urolo-
gii, laryngologii, ginekologii, fizjoterapii, pediatrii.

(210) 522731 (220) 2020 12 29
(731) MEDPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWYPEDIATRA.PL

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych służące 
do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, 
zdrowia, analizy medyczne związane z leczeniem osób, ba-
dania, poradnictwo medyczne, diagnostyka, analityka me-
dyczna, badania i terapia psychologiczna, usługi medyczne 
w postaci konsultacji medycznych, w zakresie położnictwa, 
pielęgniarstwa i konsultacje medyczne gabinetów lekarskich 
w zakresie: interny, kardiologii, diabetologii, endokrynologii, 
dermatologii, neurologii, psychiatrii, ortopedii, pulmonologii, 
alergologii, chirurgii, urologii, laryngologii, ginekologii, fizjo-
terapii, pediatrii.

(210) 522894 (220) 2021 01 04
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) PARAISO CARIBE
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki,  
likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(210) 522895 (220) 2021 01 04
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) EL MARIACHI
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki,  
likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(210) 522896 (220) 2021 01 04
(731) MUNDIVIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jasienica
(540) (znak słowny)
(540) LA CUCARACHA
(510), (511) 33 wyroby alkoholowe, wina, wódki, koniaki,  
likiery, brandy, koktajle alkoholowe, spirytus.

(210) 522918 (220) 2021 01 05
(731) MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI POGOŃ SIEDLCE, Siedlce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POGOŃ SIEDLCE 1921 1944
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(531) 29.01.15, 24.01.08, 27.05.01, 24.01.03, 24.01.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, urządzenia 
i przyrządy elektryczne, fotograficzne, optyczne, nośniki 
pamięci, podkładki pod myszy komputerowe, urządzenia 
peryferyjne i akcesoria do komputerów, urządzenia do od-
twarzania i nagrywania dźwięku i obrazu, słuchawki, gry 
komputerowe, głośniki, odzież ochronna, ubrania i akceso-
ria ochronne do uprawiania sportów, karty magnetyczne 
do identyfikacji osób, karty magnetyczne kodowane, inter-
fejsy, tablice ogłoszeń elektroniczne, magnesy na lodówkę, 
pendrive, etui i pokrowce na telefony, 16 albumy, broszury, 
czasopisma, książki, katalogi, foldery, opakowania z tworzyw 
sztucznych, fotografie, pocztówki, papier firmowy, grafiki, ka-
lendarze, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem 
przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia nie ujęte w innych klasach, plakaty, gazety, kalendarze, 
artykuły biurowe, wizytówki, karty okolicznościowe, karty 
upominkowe, papierowe karty lojalnościowe, sportowe kar-
ty do kolekcjonowania, karty wstępu na zawody sportowe, 
bilety, koperty, formularze księgowe i formularze biurowe, 
papier firmowy, plakaty, etykiety papierowe, teczki i skoro-
szyty, koperty, książki, materiały drukowane, notatniki, arty-
kuły biurowe, artykuły piśmienne, koperty, torby papierowe, 
ulotki, materiały drukowane, materiały piśmienne, dyplomy 
drukowane, certyfikaty drukowane, chorągiewki papiero-
we, papeteria, plakaty, 25 odzież, obuwie sportowe, odzież 
z nadrukami reklamowymi, getry piłkarskie, nakrycia głowy, 
spodenki, koszulki, koszule, czapki, torby, plecaki, szaliki, 
bluzy, bluzki, kurtki, rękawice, spodnie, krawaty, marynarki, 
35 marketing, reklama, rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy korespondencyjne, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, wynajem miejsca i czasu na ogłoszenia re-
klamowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, dystry-
bucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło-
szeń reklamowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, 
prowadzenie sklepów i/lub hurtowni z papierem, kartonem 
i wyrobami z tych materiałów nie ujętymi w innych klasach, 
drukami, materiałami introligatorskimi, fotografiami, materia-
łami biurowymi, materiałami szkoleniowymi i instruktażowy-
mi z wyjątkiem przyrządów, materiałami z tworzyw sztucz-
nych do pakowania nie ujętymi w innych klasach, plakatami, 
broszurami, czasopismami, gazetami, kalendarzami, mate-
riałami drukowanymi, materiałami piśmiennymi, papierem, 
wyrobami z kartonu, odzieżą, obuwiem, odzieżą sportową, 
nakryciami głowy, odzieżą z nadrukami reklamowymi, arty-
kułami sportowymi, 41 usługi w zakresie organizacji imprez 
sportowych, rekreacyjnych, zawodów, pokazów, nauczanie, 
szkolenie, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie 
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
usługi obozów wakacyjnych, organizowanie konkursów, 
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie zajęć 
sportowych, prowadzenie treningów w zakresie dyscyplin 
sportowych, rozrywka, wypożyczanie sprzętu sportowego.

(210) 523002 (220) 2021 01 08
(731) BRITISH MOTOR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) IMOTORS
(510), (511) 35 usługi klubu motoryzacyjnego w celu zaku-
pu, sprzedaży, wymiany i serwisu samochodów i motocykli 
oraz akcesoriów i części do samochodów i motocykli, usłu-

gi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w systemie on-line, 
import, eksport: samochodów oraz akcesoriów i części sa-
mochodów, motocykli oraz akcesoriów i części motocy-
kli, reklamowanie samochodów i motocykli na sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów 
i motocykli, prowadzenie targów i aukcji w sektorze moto-
ryzacyjnym, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu wła-
sności, pokazy towarów, dystrybucja próbek, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
związane ze sprzedażą, 37 konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów i ich części oraz akcesoriów, naprawa i konserwa-
cja samochodów, naprawa i konserwacja motocykli, usługi 
instalacyjne i serwisowe w zakresie pojazdów mechanicz-
nych, przegląd pojazdów, montaż [instalowanie] akceso-
riów do pojazdów, malowanie pojazdów, mycie pojazdów, 
usługi tuningu pojazdów, usługi doładowywania pojazdów 
elektrycznych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, odnawianie 
pojazdów, 39 wynajem pojazdów i ich części oraz akceso-
riów, wynajem samochodów, wynajem motocykli, transport 
pasażerski, wypożyczanie środków transportu, magazyno-
wanie części pojazdów, przechowywanie pojazdów, prze-
chowywanie części do pojazdów mechanicznych, transport 
i składowanie, składowanie towarów, parkowanie pojazdów, 
transport pojazdów, dostarczanie pojazdów, usługi pomocy 
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi holowania 
pojazdów.

(210) 523003 (220) 2021 01 08
(731) BRITISH MOTOR CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi klubu motoryzacyjnego w celu zaku-
pu, sprzedaży, wymiany i serwisu samochodów i motocykli 
oraz akcesoriów i części do samochodów i motocykli, usłu-
gi sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w systemie on-line, 
import, eksport: samochodów oraz akcesoriów i części sa-
mochodów, motocykli oraz akcesoriów i części motocy-
kli, reklamowanie samochodów i motocykli na sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji za po-
średnictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów 
i motocykli, prowadzenie targów i aukcji w sektorze moto-
ryzacyjnym, rejestracja pojazdów i przeniesienie tytułu wła-
sności, pokazy towarów, dystrybucja próbek, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy 
związane ze sprzedażą, 37 konserwacja, serwis i naprawa 
pojazdów i ich części oraz akcesoriów, naprawa i konserwa-
cja samochodów, naprawa i konserwacja motocykli, usługi 
instalacyjne i serwisowe w zakresie pojazdów mechanicz-
nych, przegląd pojazdów, montaż [instalowanie] akceso-
riów do pojazdów malowanie pojazdów, mycie pojazdów, 
usługi tuningu pojazdów, usługi doładowywania pojazdów 
elektrycznych, doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, 
dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, odnawianie 
pojazdów, 39 wynajem pojazdów i ich części oraz akceso-
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riów, wynajem samochodów, wynajem motocykli, transport 
pasażerski, wypożyczanie środków transportu, magazyno-
wanie części pojazdów, przechowywanie pojazdów, prze-
chowywanie części do pojazdów mechanicznych, transport 
i składowanie, składowanie towarów, parkowanie pojazdów, 
transport pojazdów, dostarczanie pojazdów, usługi pomocy 
drogowej w przypadku awarii pojazdów, usługi holowania 
pojazdów.

(210) 523019 (220) 2021 01 11
(731) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 PIĄTKA DLA NATURY

(531) 29.01.14, 27.07.01, 27.05.01, 01.05.01, 01.17.02, 05.03.11, 
05.03.13, 05.03.15

(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowa-
nia i ścierania, ściereczki Impregnowane, ściereczki wilgotne, 
ściereczki nasączone detergentami, chusteczki do celów hi-
gienicznych, chusteczki nawilżane do celów higienicznych 
i kosmetycznych, nasączone chusteczki do oczyszczania 
[nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane odświeżają-
ce chusteczki kosmetyczne, chusteczki nasączone płynami 
kosmetycznymi, chusteczki jednorazowe nasączone mie-
szankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki do twarzy 
nasączane kosmetykami, chusteczki oczyszczające do hi-
gieny intymnej dla kobiet, chusteczki pielęgnacyjne dla nie-
mowląt, chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami 
do czyszczenia, waciki jako przybory toaletowe, waciki nasą-
czone środkami do demakijażu, płatki i patyczki kosmetycz-
ne, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczą-
cymi, nawilżany papier toaletowy do celów higienicznych 
i kosmetycznych, nawilżane ręczniki papierowe do rąk na-
sączane balsamem kosmetycznym, chusteczki do higieny 
intymnej, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony hi-
gieniczne, jednorazowe pieluszki papierowe, jednorazowe 
pieluchomajtki z papieru, jednorazowe majtki z papieru 
dla dzieci, jednorazowe pieluchy papierowe dla dorosłych, 
majtki higieniczne, podkładki higieniczne, wilgotne ręczni-
ki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, 
16 papier i karton, wyroby z papieru i z kartonu, mianowi-
cie: opakowania, kalendarze, notatniki, notesy, terminarze, 
dzienniki, katalogi, broszury, prospekty, czasopisma [perio-
dyki], biuletyny [materiały drukowane], gazety, druki, druko-
wane komunikaty prasowe, drukowane ulotki Informacyjne, 
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane zaproszenia, 
kartki okolicznościowe, formularze, blankiety, plakaty, afisze, 
etykiety, papier listowy, papier firmowy, koperty, papeteria, 
teczki papierowe, skoroszyty, torby papierowe, torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub kar-
tonu, dekoracyjny papier do pakowania, kokardy papierowe, 
zakładki, wizytówki, szyldy papierowe, tablice drukowane, 

papierowe torby na prezenty, kartonowe pudełka do pako-
wania, pudełka papierowe, papierowe artykuły piśmienne, 
papierowe materiały biurowe, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe, publikacje drukowane, publikacje reklamowe, 
materiały drukowane, chłonne arkusze papieru do pako-
wania żywności, taśmy przylepne do celów papierniczych 
i użytku domowego, bibuła filtracyjna, filtry do kawy papie-
rowe, filtry do wody z papieru, bielizna stołowa papierowa, 
obrusy papierowe, maty papierowe, podstawki papierowe, 
papierowe produkty higieniczne, chusteczki papierowe, 
chusteczki higieniczne, chusteczki toaletowe, papierowe 
chusteczki kosmetyczne, chusteczki celulozowe do celów 
kosmetycznych, chusteczki do nosa papierowe, papierowe 
chusteczki do twarzy, chusteczki papierowe do demakijażu, 
chusteczki papierowe dla niemowląt, wchłaniające wilgoć 
papierowe chusteczki, papier toaletowy, papier toaletowy 
w roli, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe kuchenne, pa-
pierowe ręczniki toaletowe, ręczniki do twarzy papierowe, 
jednorazowe celulozowe ręczniki dla niemowląt, ręczniki pa-
pierowe w roli, ręczniki papierowe składane, ręczniki papie-
rowe do czyszczenia maszyn, serwetki papierowe, serwetki 
jednorazowe, serwetki papierowe do demakijażu, jednora-
zowe serwetki dla niemowląt, serwetki stołowe papierowe, 
serwety na stół papierowe, płatki papierowe do demakijażu, 
ściereczki papierowe, ściereczki do twarzy z papieru, śliniaki 
papierowe, papierowe podkładki do zmiany pieluszek, worki 
na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, papierowe na-
kładki na muszle klozetowe.

(210) 523140 (220) 2021 01 14
(731) DHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenie do sterowania lampami plazmo-
wymi, wyładowczymi, Sterujące programy komputerowe, 
11 Lampy wyładowcze, elektryczne inne niż do celów oświe-
tleniowych.

(210) 523142 (220) 2021 01 14
(731) DHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 02.09.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenie do sterowania lampami plazmo-
wymi, wyładowczymi, Sterujące programy komputerowe, 
11 Lampy wyładowcze, elektryczne inne niż do celów oświe-
tleniowych.

(210) 523143 (220) 2021 01 14
(731) DHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenie do sterowania lampami plazmo-
wymi, wyładowczymi, sterujące programy komputerowe, 
11 Lampy wyładowcze, elektryczne inne niż do celów oświe-
tleniowych.

(210) 523160 (220) 2021 01 14
(731) KWIATKOWSKI MATEUSZ, Koziróg Leśny;  

ZABOST KAMIL, Koziróg Leśny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLTN STUDIO

(531) 16.03.01, 16.03.11, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja filmów wideo, produkcja filmów 
wideo i DVD, produkcja graficznych fragmentów filmowych, 
produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produk-
cja muzycznych filmów wideo, produkcja piosenek do fil-
mów, produkcja przedstawień i filmów, produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, produkcja studiów filmowych, produk-
cja szkoleniowych filmów wideo, produkcja wcześniej na-
granych filmów kinowych, produkcja wcześniej nagranych 
filmów wideo, taśmy wideo (produkcja filmów na -), usługi 
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, produkcja 
filmów, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów 
dla telewizji, produkcja filmów długometrażowych, produk-
cja filmów i filmów na taśmach filmowych, produkcja filmów, 
innych niż reklamowe, produkcja filmów kinematograficz-
nych, produkcja filmów kinowych, produkcja filmów na te-
mat piłki nożnej, produkcja filmów szkoleniowych, produkcja 
filmów telewizyjnych i kinowych, produkcja filmów w celach 
edukacyjnych, produkcja filmów w celach rozrywkowych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 523300 (220) 2021 01 19
(731) SEMAVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.03.24, 26.11.06, 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsu-
mentów, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
informacji handlowych konsumentom, Marketing bezpośred-
ni, Marketing internetowy, Promocja on-line sieci kompute-
rowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Publikowanie materiałów rekla-
mowych on-line, Reklama, Usługi agencji reklamowych.

(210) 523354 (220) 2021 01 19
(731) WIECZOREK ROBERT, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILLIANT SALON OPTYCZNY

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.04
(510), (511) 9 Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Soczew-
ki optyczne, Szkła optyczne, Oprawy okularowe, Artykuły 
do wyrobu okularów zawarte w tej klasie, Etui na okulary, 
Łańcuszki i sznurki do okularów, Wyroby optyczne zawar-
te w tej klasie, Aparatura i instrumenty optyczne, Lupy,  
44 Usługi optyczne.

(210) 523506 (220) 2021 01 23
(731) DOBRZENIECKA PATRYCJA DESTINY, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Patrycja Dobrzeniecka GlowbyPatt, #glowbypatt
(510), (511) 1 Ekstrakty ziół, inne niż olejki eteryczne, do użyt-
ku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty z herbaty do użyt-
ku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne do użytku 
w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślin, inne niż olejki 
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, 3 Eyelinery  
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kolorowe kosme-
tyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncen-
traty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do brwi, Ko-
smetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Korektory [ko-
smetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosme-
tyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Ko-
smetyki do paznokci, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosme-
tyki funkcjonalne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej 
skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, 
Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sprosz-
kowanej [pudry], Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w go-
towych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, 
Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci różu, Ko-
smetyki w postaci płynów, Kosmetyki zawierające kwas hia-
luronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy do twarzy  
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
na noc [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Olejki do ciała [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], 21 Po-
jemniki na kosmetyki, 41 Szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody.

(210) 523632 (220) 2021 01 26
(731) PRIVATE ENTERPRISE SVITLE, Kijów, UA
(540) (znak słowny)
(540) hike
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Napoje i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
bezalkoholowe do sporządzania napojów, Napoje bezalko-
holowe na bazie aloesu, Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Brzeczka piwna, Drinki na bazie piwa, Piwa smakowe, 
Woda gazowana, Preparaty do produkcji wody gazowanej, 
Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Napoje energe-
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tyzujące, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Owocowe 
nektary, bezalkoholowe, Napój imbirowy, Winogrona (Moszcz 
-), niesfermentowany, Napoje izotoniczne, Kwas chlebowy, 
Lemoniada, Woda litowa, Piwo słodowe, Brzeczka słodowa, 
Moszcz, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bez-
alkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie 
suszonych owoców, Esencje do wytwarzania napojów bezal-
koholowych, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Bezalkoho-
lowe napoje z soków owocowych, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Orszada, Pastylki do napojów gazowanych, 
Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje spor-
towe wzbogacane proteinami, Napoje na bazie ryżu, inne niż 
substytuty mleka, Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z -), 
Woda selcerska, Shandy [napój składający się z piwa i lemonia-
dy], Sorbety [napoje], Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Woda sodowa, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, 
Syrop do lemoniady, Woda stołowa, Sok pomidorowy [napój], 
Soki warzywne [napoje], Woda [napoje], Napoje serwatkowe.

(210) 523691 (220) 2021 01 27
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Warszawa jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, 
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Roz-
rywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line,  
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka 
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozryw-
ka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie roz-
rywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona 
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organi-
zowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, 
Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi 
w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów 
sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udo-
stępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane 
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn on-line, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez 
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(210) 523692 (220) 2021 01 27
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Kraków jest super!
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, 
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Roz-
rywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line,  
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka 
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozryw-
ka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie roz-
rywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona 
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organi-
zowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, 
Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi 

w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów 
sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udo-
stępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane 
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn on-line, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez 
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(210) 523780 (220) 2021 01 29
(731) JUSTUS C.M.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) JUSTUS
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi in-
stalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja, Wykonywanie 
instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych w szczególności w for-
mie zabezpieczenia technicznego, polegającego na: montażu 
elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizu-
jących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, 
konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, mon-
tażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz 
ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwiera-
niu w miejscach zainstalowania, montaż zewnętrznych syste-
mów ochrony, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu video 
bramofonów, obsługa serwisowa na zlecenie, montaż i konser-
wacja instalacji antenowych, konserwacja systemów alarmo-
wych, usługi porządkowe (sprzątanie i czyszczenie obiektów), 
39 Transport (usługi nawigacji -), Usługi przewozu, Transport, 
Konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów 
wartościowych lub niebezpiecznych, 45 Usługi w zakresie za-
pewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Działalność 
dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska w szczegól-
ności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej łub do-
raźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, 
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządze-
niach i systemach alarmowych, (monitoring wizyjny), ochrona 
osobista, ochrona cywilna, nadzór nocny.

(210) 523784 (220) 2021 01 29
(731) STOKOWSKI ŁUKASZ S-GROUP, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) felicea NATURAL

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 523788 (220) 2021 01 29
(731) STOKOWSKI ŁUKASZ S-GROUP, Radom
(540) (znak słowny)
(540) felicea
(510), (511) 3 Kosmetyki.
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(210) 523830 (220) 2021 01 30
(731) Beijing Yinling International Business Exhibition Co., 

Ltd, Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CBSP

(531) 26.03.06, 26.03.23, 26.13.25, 27.05.08, 27.05.23, 27.05.17
(510), (511) 35 Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zarzą-
dzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego, Doradztwo w zakresie  
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Deko-
racja wystaw sklepowych, Reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, 
Organizowanie aukcji, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
biznesowych, Organizowanie i prowadzenie targów pracy,  
Organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych,  
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów.

(210) 523832 (220) 2021 01 30
(731) Guangzhou Havit Technology Co., Ltd.,  

Guangzhou City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) h

(531) 26.11.06, 26.11.09, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.21
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Przyrządy do śledzenia 
aktywności do noszenia na sobie, Słuchawki, Obudowy 
głośników, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Elek-
troniczne tłumacze kieszonkowe, Interfejsy komputerowe, 
Inteligentne pierścionki, Kodowane identyfikacyjne branso-
letki magnetyczne, Klawiatury komputerowe, Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Adaptory elektryczne, Kable elek-
tryczne, Podkładki pod myszy komputerowe, Sprzęt pery-
feryjny do komputerów, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Procesory centralne, Zatyczki do uszu do nurkowania.

(210) 523865 (220) 2021 02 01
(731) Herba Germany GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ryż-fit Gotowy w 8 Minut RYŻ PARBOILED, 

DŁUGOZIARNISTY 4 torebki Zawsze się uda! 
Gwarancja jakości

(531) 29.01.15, 05.07.02, 11.03.05, 27.05.01
(510), (511) 30 Ryż.

(210) 523866 (220) 2021 02 01
(731) Herba Germany GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood BIaŁa FaSOLa, naSIona 

CHIA oraz QUINOA I WarzYWa, UGOTOWane 
na Parze ŹRÓDŁO BŁONNIKA POKARMOWEGO 
GOTOWE W 2 MIN 100 g produktu dostarcza: Energia 
405 kJ 97 kcal

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 02.03.02, 02.03.18, 25.01.13, 
11.03.05, 05.09.19

(510), (511) 29 Gotowe dania na bazie warzyw, 30 Gotowe 
dania na bazie komosy ryżowej i nasion chia.

(210) 523867 (220) 2021 02 01
(731) Herba Germany GmbH, Hamburg, DE
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood CIECIERZYCA Z QUINOA 
I WARZYWAMI UGOTOWANA NA PARZE ŹRÓDŁO 
BŁONNIKA POKARMOWEGO GOTOWE W 2 MIN 100 g 
produktu dostarcza: 532 kJ 127 kcal

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.13, 02.03.02, 02.03.18, 
05.09.19

(510), (511) 29 Gotowe dania na bazie warzyw, 30 Gotowe 
dania na bazie komosy ryżowej.

(210) 523924 (220) 2021 02 01
(731) ŁĘTOWSKI MICHAŁ FIRMA USŁUGOWA Q-CONTROL, 

Tarnobrzeg
(540) (znak słowny)
(540) Disco 2.1
(510), (511) 1 Powłoki chemiczne płynne na bazie żywic 
epoksydowych, Preparaty chemiczne dla przemysłu na bazie 
żywic epoksydowych, Preparaty chemiczne do nakładania 
na szkło zapobiegające matowieniu szkła, Środki chemiczne 
do matowienia szkła, Kwasoodporne mieszaniny chemiczne, 
42 Usługi chemiczne nakładania powłok i preparatów, Bada-
nia chemiczne preparatów i powłok.

(210) 523932 (220) 2021 01 29
(731) MIASTO POZNAŃ-POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU 

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

(531) 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 01.01.02, 01.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, 16 Publikacje druko-
wane, 25 Odzież sportowa, 41 Organizacja imprez sporto-
wych, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi rezerwacji biletów 
na wydarzenia sportowe.

(210) 523942 (220) 2021 01 29
(731) PIĘTKA SYLWIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Queen of Beauty

(531) 02.03.01, 24.09.05, 24.09.14, 24.09.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, mate-
riały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, wosk 
dentystyczny, Środki odkażające, Środki do niszczenia robac-
twa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze, 25 Odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 44 Usługi medyczne, Usługi wetery-
naryjne, Higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt, 
Usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(210) 524107 (220) 2021 02 03
(731) PKS INTERNATIONAL CARGO SPÓŁKA AKCYJNA, 

Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKS INTERNATIONAL CARGO S.A.

(531) 27.05.01, 25.05.02, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 35 Agencje importu-eksportu towarów, Agen-
cje eksportowe i importowe, 36 Handel walutami i wymiana 
walut, 39 Usługi informacyjne, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, Spedycja, Transport, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem.

(210) 524308 (220) 2021 02 07
(731) STORYMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STORYMAKERS create your story

(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe, promo-
cyjne, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, usługi franchisingowe, po-
moc w organizowaniu i zarządzaniu studiem fotograficznym 
i filmowym, 40 Reprodukcja filmów, zdjęć fotograficznych, 
usługi w zakresie wywoływania zdjęć, obróbki i przetwa-
rzania filmów i błon oraz wykonywania odbitek, reprodu-
kowanie fotografii, odbitek fotografii i grafiki artystycznej, 
prasowej i filmów, oprawianie odbitek, kopiowanie zdjęć, 
skład fotograficzny, usługi poligraficzne, 41 Usługi agencji 
fotograficznej, usługi w zakresie fotografowania i wykony-
wania zdjęć, usługi artystów fotografów, rejestracja zdarzeń, 
imprez i uroczystości, fotoreportaże, produkcja filmów, Na-
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grywanie filmów na nośnikach (filmowanie), Pisanie scena-
riuszy do filmów i sesji zdjęciowych, Wypożyczanie filmów, 
Usługi w zakresie rozrywki, rekreacji i integracji, Prowadzenie 
galerii i ekspozycji związanych ze sztuką, Organizowanie 
konkursów fotograficznych, edukacyjnych i rozrywkowych, 
Usługi edukacyjne w zakresie: sztuki fotograficznej, produk-
cji filmów, aranżacji w sesjach fotograficznych, filmowych 
w tym związanych z wystrojem wnętrz, układem artefak-
tów, Nagrywanie plików na elektroniczne nośniki informa-
cji, usługi w zakresie obrazów cyfrowych, cyfrowa obróbka 
zdjęć, publikowanie książek i innych materiałów drukowa-
nych, udostępnianie tych publikacji za pośrednictwem 
Internetu, wypożyczanie sprzętu fotograficznego, sprzętu 
do filmowania i odtwarzania filmów, usługi obejmujące 
prowadzenie agencji artystycznej, publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe.

(210) 524370 (220) 2021 02 08
(731) WOJDYŁA IZABELA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pyszoty

(531) 03.07.03, 03.07.24, 11.01.03, 11.01.04, 26.02.14, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.12

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, 
43 Usługi cateringowe dla szkół, 44 Konsultacje w zakresie 
usług żywieniowych.

(210) 524524 (220) 2021 02 12
(731) Diakoneo KdöR, Neuendettelsau, DE
(540) (znak słowny)
(540) Diakoneo
(510), (511) 35 Handel hurtowy i detaliczny mebli, tekstyliów, 
odzieży, zabawek, towarów elektrycznych i elektronicznych 
oraz książek, płyt i CD, DVD i innych zapisanych i nie zapisa-
nych elektronicznych nośników informacji, 36 Finansowanie 
projektów w sektorach pomocy w nagłych wypadkach i re-
habilitacji poprzez zarządzanie datkami i funduszami osób 
trzecich oraz przekazywanie datków, zbieranie, zarządzanie, 
dystrybucję datków pieniężnych, zbieranie datków na cele 
charytatywne, jak również na cele non-profit, charytatyw-
ne i kościelne, zapobieganie katastrofom i przygotowanie 
na nie, Organizacja zbiórek, Usługi funduszu dobroczynne-
go, Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy poprzez datki, 
Oraz ubieganie się o środki publiczne i niepubliczne [fundu-
sze loteryjne, fundusze z innych organizacji charytatywnych] 
na prowadzenie działań pomocowych w związku z głodem, 
katastrofami i nagłymi przypadkami, 39 Transport, Eskorto-
wanie podróżnych, Usługi w zakresie organizowania trans-
portu dla wycieczek, 41 Nauczanie, Kształcenie, Organizacja, 
organizowanie i prowadzenie seminariów i szkoleń, Usługi 
rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, 43 Usługi w za-
kresie tymczasowego zakwaterowania oraz wyżywienia dla 
gości, 44 Usługi medyczne, Usługi ambulatoryjne, Medycz-
na opieka pielęgniarska, Doradztwo zdrowotne dla osób 
chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo lub 
z kilkoma rodzajami upośledzenia, 45 Usługi socjalne doty-

czące indywidualnych potrzeb osób starszych, chorych, nie-
pełnosprawnych lub społecznie upośledzonych, tj. porady 
w sprawach urzędowych, gotowość do udzielania osobistej 
pomocy rodzinom z pacjentami cierpiącymi na choroby za-
grażające życiu, usługi socjalne dla osób starszych, chorych 
lub społecznie upośledzonych lub osób niepełnosprawnych, 
usługi socjalne przez Internet w celu nawiązywania kontak-
tów społecznych, usługi w zakresie zakupów osobistych, 
doradztwo duchowe i przekazywanie odzieży osobom po-
trzebującym [usługi charytatywne], organizacja imprez reli-
gijnych.

(210) 524532 (220) 2021 03 19
(731) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMPOWERING CHILDREN FOUNDATION

(531) 02.05.22, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing bezpo-
średni, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Rynkowe 
badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania ryn-
kowe, Usługi w zakresie badania rynku, Kompilacja, produk-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Dys-
trybucja filmów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie 
konkursów[edukacja lub rozrywka|, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Orga-
nizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyj-
nych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, Ana-
lizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, Badania edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji edukacyj-
nych, Edukacja, Edukacja dorosłych, 42 Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Dostarczanie żywności osobom potrzebu-
jącym [usługi charytatywne], 44 Doradztwo żywieniowe, 
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Kon-



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

sultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Psychiatria, Psychoterapia, Badania medyczne, 45 Badania 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, Doradztwo w zakresie relacji osobistych.

(210) 524533 (220) 2021 03 19
(731) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

(531) 29.01.11, 02.05.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing bezpo-
średni, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Rynkowe 
badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania ryn-
kowe, Usługi w zakresie badania rynku, Kompilacja, produk-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Dys-
trybucja filmów, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie 
-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy (Or-
ganizowanie -) [edukacja lub rozrywka|, Organizacja konfe-
rencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, 
Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla 
osób trzecich, Badania edukacyjne, 42 Doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Dostarczanie żywności osobom potrzebu-
jącym [usługi charytatywne], 44 Doradztwo żywieniowe, 
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Kon-
sultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Psychiatria, Psychoterapia, Badania medyczne, 45 Badania 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, Doradztwo w zakresie relacji osobistych.

(210) 524534 (220) 2021 03 19
(731) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMPOWERING CHILDREN FOUNDATION

(531) 29.01.11, 27.05.01, 02.05.22
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing bezpo-
średni, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Rynkowe 
badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania ryn-
kowe, Usługi w zakresie badania rynku, Kompilacja, produk-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line pe-
riodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów 
drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobra-
nia), Dystrybucja filmów, Konferencje (Organizowanie i prowa-
dzenie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy 
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyj-
nych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, 
Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla 
osób trzecich, Badania edukacyjne, 42 Doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Dostarczanie żywności osobom potrzebu-
jącym [usługi charytatywne], 44 Doradztwo żywieniowe, 
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Kon-
sultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Psychiatria, Psychoterapia, Badania medyczne, 45 Badania 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, Doradztwo w zakresie relacji osobistych.

(210) 524535 (220) 2021 03 19
(731) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ
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(531) 29.01.11, 27.05.01, 02.05.22
(510), (511) 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing bezpo-
średni, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Rynkowe 
badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania ryn-
kowe, Usługi w zakresie badania rynku, Kompilacja, produk-
cja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 41 Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Publikacja broszur, 
Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów druko-
wanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Dys-
trybucja filmów, Konferencje (Organizowanie i prowadze-
nie -), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), Konkursy  
(Organizowanie -) [edukacja lub rozrywka], Organizacja kon-
ferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyj-
nych, Organizacja seminariów, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, 
Organizowanie ceremonii przyznania nagród za osiągnięcia, 
Analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla 
osób trzecich, Badania edukacyjne, 42 Doradztwo specjali-
styczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie informacji eduka-
cyjnych, Edukacja, Edukacja dorosłych, Badania w dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w dziedzinie programów 
i oprogramowania komputerowego, Badania, opracowywa-
nie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, 43 Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Dostarczanie żywności osobom potrzebu-
jącym [usługi charytatywne], 44 Doradztwo żywieniowe, 
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Kon-
sultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka 
psychologiczna, Przeprowadzanie testów psychologicznych, 
Psychiatria, Psychoterapia, Badania medyczne, 45 Badania 
prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo w sprawach mał-
żeńskich, Doradztwo w zakresie relacji osobistych.

(210) 524608 (220) 2021 02 14
(731) FIT MATKA WARIATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FMW wear JoKa classic

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.05.02
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bandany, 
berety, chustki na głowę, chimary, chusty [odzież], czapki 
bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki i cza-
peczki sportowe, czapki narciarskie, czepki damskie i dziecin-
ne, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], kapelusze, ka-
pelusze papierowe [odzież], nakrycia głowy dla dzieci, opaski 
na głowę, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna prowadzona 
w sklepie i hurtowni oraz drogą internetową odzieży i ubrań 
dla wszystkich grup wiekowych, nakryć głowy, obuwia.

(210) 524655 (220) 2021 02 15
(731) LEONARDO SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L

(531) 01.01.02, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 Karty magnetyczne zakodowane, Karty 
z układem scalonym lub mikroprocesorem, Programy 
i oprogramowanie komputerowe, Programy i oprogra-
mowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro-
gramy i oprogramowanie do komputerowe do obsługi 
bankowości elektronicznej, transakcji finansowych, Opro-
gramowanie do gier komputerowych, Oprogramowanie 
komputerowe, nagrane, Programy komputerowe [softwa-
re ładowalny], Magnetyczne nośniki danych, Optyczne no-
śniki danych, Pamięci zewnętrzne USB, Pliki do ściągnięcia 
do telefonu komórkowego, Publikacje elektroniczne [mo-
duły ładowalne], Aplikacje mobilne, Programy kompute-
rowe do pobrania, Programy komputerowe dotyczące 
spraw finansowych, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Apli-
kacje do pobrania na smartfony, Pobieralne aplikacje 
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne 
aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, 
35 Agencje reklamowe, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, 
Badania marketingowe, Marketing, Telemarketing, Bada-
nia opinii publicznej, Badania rynku, Badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, Usługi porównywania cen, Ofe-
rowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych [próbek, druków, prospektów, broszur], Prognozy 
ekonomiczne, Ekspertyzy w zakresie wydolności przed-
siębiorstw, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, Wyszukiwanie dla osób 
trzecich informacji w komputerowych bazach danych, Po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Usługi rejestracji, transkrypcji, 
składu, kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej 
i obrazowej przesyłanej przy pomocy sieci internetowej, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Księgowość, 
Rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, Organizo-
wanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Public relations, Publikowanie tekstów sponsorowanych, 
Rachunkowość, Reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Zestawienia statystyczne, Tworzenie tekstów 
reklamowych i sponsorowanych, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te 
towary i usługi, za pośrednictwem Internetu, w zakresie: 
oprogramowania komputerowego, gier komputerowych, 
publikacji i programów komputerowych edukacyjnych 



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 29

w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, 
zarządzania finansami, oszczędzania, inwestowania, Pro-
wadzenie programów lojalnościowych lub partnerskich, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, Usługi 
konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, 36 Usługi finansowe, 
Analizy finansowe, Zarządzanie finansami, Informacje fi-
nansowe, Usługi bankowe, Informacje bankowe, Operacje 
bankowe, Banki z dostępem bezpośrednim np. przez In-
ternet [home banking], Oszczędności za pośrednictwem 
banków, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Biura 
informacji kredytowej, Notowania giełdowe, Pośrednic-
two giełdowe, Inwestycje kapitałowe, Lokaty kapitałowe, 
Emisja, obsługa i usługi w zakresie kart debetowych, kart 
kredytowych i kart typu „prepaid”, Transakcje finansowe, 
Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha bloko-
wego, Transfer elektroniczny kapitału, Operacje walutowe, 
Wymiana walut, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo 
w sprzedaży produktów finansowych, Usługi inwestycyj-
ne, usługi inwestycji kapitałowych, Usługi doradcze, kon-
sultacyjne i informacyjne w zakresie finansów i inwesty-
cji, Usługi powiernicze, Usługi funduszy inwestycyjnych, 
tworzenie funduszy inwestycyjnych, administrowanie 
i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, planowanie, 
monitorowanie, obsługa, reprezentowanie i dystrybucja 
funduszy inwestycyjnych, Usługi doradcze, konsultacyj-
ne i informacyjne w zakresie funduszy, Usługi w zakresie 
ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Zarządza-
nie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie 
portfeli inwestycyjnych, Tworzenie i obsługa programów 
oszczędnościowych, Usługi maklerskie, usługi maklerskie 
związane z funduszami inwestycyjnymi, Usługi giełdowe, 
Obrót towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, 
Pośrednictwo w zakresie papierów wartościowych i ak-
tywów, Doradztwo i konsultacje finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, Usługi udostępniania informacji 
oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informa-
cji dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa gieł-
dowego, Usługi nabywania wierzytelności, Usługi finan-
sowe związane z oszczędzaniem, Tworzenie programów 
oszczędzania, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Przy-
dzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-
zanych z telezakupami, Transmisja informacji giełdowych 
i walutowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, 
Transmisja i przetwarzanie transakcji finansowych doko-
nywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez 
terminale komputerowe, Usługi udostępniania platformy 
internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, 
Udostępnianie i obsługa forów internetowych, Udostęp-
nianie i obsługa internetowych chatroomów, Usługi ogło-
szeń elektronicznych [telekomunikacja], Usługi portali 
komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi udostępniania 
portalu z informacjami bankowymi, finansowymi, ubez-
pieczeniowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdo-
wymi, prawnymi, podatkowymi oraz w zakresie edukacji 
w dziedzinie zarządzania finansami, prowadzenia działalności 
gospodarczej, inwestowania, oszczędzania, 41 Organizo-
wanie i obsługa konferencji, kongresów, sympozjów, szko-
leń w zakresie edukacji w dziedzinie finansów, działalności 
gospodarczej, oszczędzania, inwestowania, Organizowa-
nie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Publi-
kowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikacje elektroniczne on-line książek i pe-
riodyków, Publikowanie elektroniczne on-line nie do po-
brania, Nauczanie w zakresie zarządzania finansami, in-

westowania, oszczędzania, prowadzenia działalności go-
spodarczej, Sprawdziany edukacyjne, 42 Przechowywanie 
danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [block-
chain], Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha 
blokowego [blockchain], Programowanie komputerów, 
Projektowanie systemów komputerowych, Hosting ser-
werów transakcyjnych, Doradztwo w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Admi-
nistrowanie stronami internetowymi, Usługi wdrażania 
systemów komputerowych, Projektowanie, serwisowanie 
i modernizacja systemów komputerowych, Dostarczanie 
[opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, Instalacje 
oprogramowania komputerowego.

(210) 524735 (220) 2021 02 16
(731) POLI-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PhytoChikol SL

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Naturalne preparaty roślinne (elicytory) 
wzmacniające rośliny, zabezpieczając erośliny i odżywcze dla 
roślin, o działaniu uodparniającym rośliny na grzyby i bakte-
rie chorobotwórcze, stosowane dolistnie lub w systemach 
irygacji upraw otwartych i pod osłonami w odniesieniu 
do upraw rolnych, warzywnych i sadowniczych.

(210) 524916 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATION HUB KNF

(531) 14.01.13, 27.05.01, 29.01.12, 14.01.15
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i pobie-
rane przez sieci komputerowe, 16 drukowane publikacje pe-
riodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i materiały 
szkoleniowe, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, tekturowe 
wizytówki, tekturowe zaproszenia, tekturowe teczki, tektu-
rowe torby, tekturowe podstawki, tekturowe chorągiewki, 
tekturowe plakietki konferencyjne, tekturowe opakowania 
i etykiety, 25 Odzież, nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty 
(krawaty), 35 Usługi reklamy, promocji i informacji handlowej, 
doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, badania rynku i opinii publicznej.

(210) 524917 (220) 2021 02 18
(731) URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, 

Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNOVATION HUB KNF

(531) 14.01.13, 14.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne na nośnikach i po-
bierane przez sieci komputerowe, 16 Drukowane publikacje 
periodyczne i dziełowe, w szczególności czasopisma i mate-
riały szkoleniowe, wyroby z papieru i tektury nie ujęte w in-
nych klasach, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, 25 Odzież, 
nakrycie głowy, apaszki (chusty), ascoty (krawaty), 35 Usługi 
reklamy, promocji i informacji handlowej, doradztwo w za-
kresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, 
badania rynku i opinii publicznej.

(210) 525074 (220) 2021 02 22
(731) CHAJDAS JAKUB, Łódź; GAWLAK MICHAŁ, Łódź; 

OWCZAREK PIOTR, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO GROUP

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Rachunkowość, księgowość i audyt, zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności 
handlowej, Prace biurowe, Usługi rachunkowe, usługi księ-
gowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatko-
wych, przygotowanie zeznań podatkowych, sporządzanie 
deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych, sporzą-
dzanie sprawozdań rachunkowych, sporządzanie bilansów 
księgowych, usługi audytorskie w zakresie rachunkowości, 
usługi analizy kosztów, doradztwo w zakresie rachunkowo-
ści, analiza podatkowa przedsięwzięć, wycena działalności 
handlowej, prowadzenia ewidencji pracowniczej, rozlicze-
nia z instytucjami ubezpieczeniowymi, sporządzanie ana-
liz ekonomicznych, badania rynku, badania w dziedzinie 
działalności gospodarczej, informacja o działalności go-
spodarczej i handlowej, doradztwo w dziedzinie rachun-
kowości, doradztwo w zakresie organizacji, prowadzenia 
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wycen han-
dlowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlo-
wych, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy opłacalności, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania 
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, 
Usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania 
wyceny działalności gospodarczej, Opracowywanie infor-
macji statystycznych, zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, po-
zyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi 
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w kompu-
terowych bazach danych, Informacja o powyższych usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie, Usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, 36 Usługi 
finansowe, Usługi w zakresie majątku nieruchomego, usługi 
finansowe, usługi audytów finansowych, doradztwo finan-
sowe, pozyskiwanie środków finansowych na rzecz osób 

trzecich, inwestowanie środków finansowych w imieniu 
osób trzecich, badania sprawozdań finansowych, usługi 
biegłych rewidentów, przygotowywanie wycen i doradz-
two w zakresie fuzji i podziałów spółek, przygotowywanie 
raportów i analiz w zakresie sytuacji finansowej spółek, wy-
ceny przedsiębiorstw, doradztwo finansowe przy nabyciu 
i sprzedaży przedsiębiorstw oraz udziałów w przedsiębior-
stwach, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw, usługi 
doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - 
raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usłu-
gi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi 
przygotowywania memorandów informacyjnych, wykony-
wanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, 
świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach 
finansowych, doradztwo inwestycyjne, doradztwo po-
datkowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, informacja o powyższych usłu-
gach, w tym prezentowana w Internecie, Usługi doradcze 
dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, 45 Usługi 
prawne, doradztwo prawne, Pomoc prawna przy tworze-
niu umów, Kompilacja informacji prawnych, Dostarczanie 
informacji prawnych, Usługi radców prawnych oraz adwo-
katów, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi 
asystentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, 
Organizowanie świadczenia usług prawnych, Udzielanie 
informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji związa-
nej ze sprawami prawnymi, Usługi w zakresie przygoto-
wywania dokumentów prawnych, Badania [wyszukiwa-
nie] w zakresie Informacji prawnych, Doradztwo związane 
z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi 
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informa-
cyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Udostępnianie 
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi informacyjne, doradcze I kon-
sultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi komor-
nicze (usługi prawne), Badania prawne, Doradztwo prawne, 
Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usłu-
gi monitorowania prawnego, Porady prawne i zastępstwo 
procesowe, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usłu-
gi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
Usługi arbitrażowe, Usługi w zakresie mediacji, Usługi praw-
ne w zakresie mediacji, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzy-
gania sporów, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi 
prawne związane z legalizacją pobytu, usługi w zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Pośrednictwo 
w procedurach prawnych.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525158 (220) 2021 02 24
(731) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd., Pekin, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENKI

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Bezalkoholowe 
napoje z sokiem z owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku 
herbaty, Napoje bezalkoholowe, Napoje z soku jabłkowego, 
Woda sodowa, Napoje na bazie wędzonych śliwek, Bezal-
koholowy skondensowany sok z wędzonych śliwek, Woda 
aromatyzowana, Woda gazowana, Woda selcerska, Mieszane 
soki owocowe, Soki warzywne [napoje], Bezalkoholowe pre-
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paraty do produkcji napojów, Napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzu-
jące, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Piwo.

(210) 525171 (220) 2021 02 25
(731) GRUPA DKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DKM GRUPA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.01
(510), (511) 6 Szkieletowe rusztowania metalowe, Rusz-
towania metalowe elewacyjne, Rusztowania wieżowe 
z metalu, Rusztowania metalowe do celów budowlanych, 
Rusztowania budowlane z metalu, Przenośne podwieszane 
platformy robocze [rusztowania metalowe], Przenośne plat-
formy metalowe [rusztowania], Prefabrykowane rusztowania 
metalowe, Metalowe rusztowania do budynków, Metalowe 
pomosty dostępowe [rusztowania], Metalowe platformy 
robocze [rusztowania], Materiały metalowe na rusztowania 
budowlane, Drabiny i rusztowania, z metalu, Belki z metali 
nieszlachetnych na rusztowania, 37 Montaż rusztowań, Usłu-
gi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi w zakresie 
montażu rusztowań, Montaż instalacji na placach budowy.

(210) 525176 (220) 2021 02 25
(731) FISHINGLEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stronno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FISHING LEADER

(531) 03.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 Karma dla ryb, Przynęty dla wędkarstwa 
[żywe lub naturalne], Mieszanki paszowe dla zwierząt, Środki 
odżywcze [karma] dla ryb.

(210) 525280 (220) 2021 02 26
(731) THE POINT WE CARE ABOUT YOUR CUSTOMERS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) czater
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowa-
nie do zarządzania relacjami z klientami, Oprogramowanie 
do monitorowania, analizy, kontroli i prowadzenia operacji 
w świecie fizycznym, Aplikacje biurowe i biznesowe, Opro-
gramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie 
komunikacyjne, Oprogramowanie marketingowe do wyszu-
kiwania, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami 
oraz do baz danych, Oprogramowanie do optymalizacji kam-
panii PPC [Pay Per Click], Oprogramowanie społecznościowe, 

Oprogramowanie typu wirtualny asystent, Oprogramowa-
nie do systemów rezerwacji, Oprogramowanie do zarzą-
dzania rezerwacjami, Aplikacje do zarządzania kalendarzem 
zapisów na wydarzenia, warsztaty, spotkania, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Elektroniczne plany dnia, Elektroniczne 
organizery wydarzeń i spotkań, Oprogramowanie dla usług 
web callback (wykonywania połączeń telekomunikacyjnych 
inicjowanych przez stronę www) oraz protokołu VoiP, Opro-
gramowanie komputerowe do video-czatów, Oprogramo-
wanie do użytku w komunikacji grupowej, mianowicie w za-
mieszczaniu postów, przypomnień i wiadomości z komuni-
katorów, współdzieleniu plików, synchronizacji kalendarzy 
i integracji z zewnętrznymi dostawcami usług, Oprogramo-
wanie komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogra-
mowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów 
on-line, 35 Zarządzanie relacjami z klientami, Planowanie 
strategii marketingowych, Reklama i marketing, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promo-
cji, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Badania konsumenckie, Kampanie marketin-
gowe, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, 
Zarządzanie programami lojalności klientów i programami 
motywacyjnymi, Konsultacje związane z organizacją kam-
panii promocyjnych na rzecz firm, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Automatyczne przetwarzanie da-
nych, Marketing cyfrowy, Planowanie spotkań biznesowych, 
w tym on-line, Zarządzanie terminarzem spotkań, Usługi 
umawiania spotkań [usługi biurowe], Usługi umawiania spo-
tkań on-line, Przetwarzanie danych dotyczących terminarzy 
spotkań, Usługi przypominania o spotkaniach [usługi biuro-
we], Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, 
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Oprogramowanie kolejkowe, mianowicie oprogramowanie 
do koordynowania pozycji kolejkowej i zarządzania nią, au-
tomatycznego oddzwaniania i przekazywania wiadomości, 
Oprogramowanie do sporządzania wiadomości, Oprogra-
mowanie do automatyzacji, koordynacji i zarządzania funk-
cjami automatycznego oddzwaniania, Usługi zarządzania 
działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicz-
nego, Usługi reklamowe mające na celu promowanie han-
dlu elektronicznego, Dostarczanie informacji i świadczenie 
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Usługi 
aukcyjne on-line, Usługi handlowe on-line, w ramach któ-
rych sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja 
odbywa są za pośrednictwem Internetu, Pomoc w prowa-
dzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udo-
stępnianiu witryny internetowej w światowej sieci kompu-
terowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować 
i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać opinie, okre-
ślać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, 
zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu on-
-line w zakresie licytacji elektronicznych oraz wystawiania 
ocen on-line, 38 Elektroniczna transmisja wiadomości i da-
nych, Elektroniczna wymiana danych, Usługi elektronicznej 
transmisji głosu, danych, obrazów, sygnałów i wiadomości, 
Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów [czatroomów] oraz forów in-
ternetowych, Telekomunikacja, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi chatroomów, Udostępnianie usług czatu głosowego, 
Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów rozmów 
[chatroomów], Zapewnianie dostępu do platform handlu 
elektronicznego w Internecie, Usługi komunikacyjne, miano-
wicie transmisja strumieniowego dźwięku i nagrań audiowi-
zualnych przez internet, Usługi transmisji danych dostępne 
za pomocą kodu dostępu, Transmisja sygnałów do handlu 
elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomuni-
kacyjnych i systemów komunikacji danych, Wiadomości in-
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ternetowe, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną 
za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie powiadomień 
o terminach, Usługi web callback (wykonywanie połączeń 
telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę www) oraz 
protokołu VoiP, Usługi telekomunikacyjne dotyczące handlu 
elektronicznego, 42 Usługi dostawców usług aplikacyjnych, 
Usługi doradcze dotyczące użytkowania oprogramowania 
komputerowego, Profesjonalne doradztwo dotyczące tech-
nologii, Doradztwo dotyczące oprogramowania kompute-
rowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, Integracja oprogramowania komputerowego, Instalacja 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie komputerów i oprogramowania komputerowego 
do analiz i sprawozdawczości handlowej, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Aktualizacja i konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Programowanie 
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, 
linii chatów i forów internetowych, Tworzenie oprogramo-
wania wykorzystującego sztuczną inteligencję i systemy 
uczenia maszynowego, Ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie 
informacji, wiadomości i danych, Usługi doradcze dotyczą-
ce analizy systemów komputerowych, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Oferowanie tymczasowego korzystania 
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządza-
nia danymi, Programowanie oprogramowania do platform 
handlu elektronicznego, Udostępnianie oprogramowania 
w globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego on-line nie do pobrania, będą-
cego platformą do zintegrowanej automatyzacji procesów 
zrobotyzowanych, zautomatyzowanych operacji opraco-
wywania oprogramowania, zautomatyzowanych testów, 
zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą IT i zauto-
matyzowanych operacji w centrach danych, Udostępnianie 
pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów 
komputerowych, Usługi wsparcia technicznego w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja, instalacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zarzą-
dzania i monitorowania kontaktów oraz interakcji z klientem.

(210) 525292 (220) 2021 02 27
(731) BETLEWSKI MICHAŁ NAPPA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NANDY

(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.09, 26.03.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Pasta 
do butów, Wosk do obuwia, Pasty do obuwia, Mieszanki de-
tergentów do czyszczenia butów, Czarne pasty do obuwia 
[preparaty do polerowania obuwia], Chusteczki nasączone 
środkiem do nabłyszczania skóry, Pasty do butów, Aplikatory 
pasty do butów zawierające pastę, Krem do butów, Pasty 
i kremy do butów, Kremy konserwujące do skóry, Środki 
do czyszczenia obuwia [preparaty], Środki do konserwacji 
skóry [pasty], Spraye do obuwia, Preparaty do wybielania 
skóry zwierzęcej, Preparaty czyszczące do skóry [materiału], 
Pasty do skór, Środki do konserwacji skóry [pasty], Pasty 
do obuwia, Pasty do czyszczenia butów, Pasty do butów, 

Środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, Środki konserwujące 
do skóry, Środki do polerowania skóry, Środki w aerozolu 
do obuwia, Wosk do butów, 14 Kamienie szlachetne, perły, 
metale szlachetne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Biżuteria, Biżuteria fanta-
zyjna, Biżuteria damska, Fantazyjna biżuteria, Biżuteria 
sztuczna, Biżuteria osobista, Sztuczna biżuteria, Ozdoby  
[biżuteria], Jadeit [biżuteria], Biżuteria szlachetna, Biżuteria 
emaliowana, Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Me-
daliony [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Bransoletki [biżute-
ria], Krzyżyki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Szpilki [biżute-
ria], Broszki [biżuteria], Kamee [biżuteria], Biżuteria platyno-
wa, Pierścionki [biżuteria], Perły [biżuteria], Biżuteria diamen-
towa, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria],  
Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Broszki 
ozdobne [biżuteria], Biżuteria z diamentami, Szpilki ozdobne 
[biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Amulety będą-
ce biżuterią, Biżuteria ze złota, Drut złoty [biżuteria], Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], Złote nici [biżuteria], Biżuteria do kape-
luszy, Biżuteria ze złotem, Biżuteria z kryształu, Biżuteria 
do obuwia, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Srebrne 
nici [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Biżuteria na ciało,  
Biżuteria dla dzieci, Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżute-
ria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy [biżuteria], Biżuteria 
z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych,  
Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, 
Nici ze złota [biżuteria], Klamry ze srebra [biżuteria], Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria 
z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Sztuczna 
biżuteria na ciało, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Nici ze sre-
bra (biżuteria), Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria 
platerowana metalami szlachetnymi, Pierścionki [biżuteria] 
z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszla-
chetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Nici z metali szlachet-
nych [biżuteria], Biżuteria wykonana z metali półszlachet-
nych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw 
sztucznych, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria wyko-
nana z kamieni szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych 
[biżuteria], Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżute-
ria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z hodowlanych pereł, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tka-
niny haftowanej [biżuteria], Wisiorki z bursztynu będące  
biżuterią, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszla-
chetnych, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Biżute-
ria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria 
ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby z kości słoniowej [biżute-
ria], Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Arty-
kuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 
Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Łańcuszki 
Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, 
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Przy-
rządy do chronometrii, Przyrządy chronologiczne, Przyrządy 
zegarmistrzowskie, Przyrządy zegarmistrzowskie wykonane 
ze złota, Przyrządy zegarmistrzowskie z mechanizmami 
kwarcowymi, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie,  
Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Pierścionki (wyroby jubiler-
skie), Wyroby jubilerskie ze szkła, Wyroby jubilerskie z perła-
mi, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby ju-
bilerskie wykonane ze srebra, Wyroby jubilerskie do użytku 
osobistego, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachetnych, Wy-
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roby jubilerskie wykonane z brązu, Wyroby jubilerskie 
do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie z kamieniami szla-
chetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokry-
wanego metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykona-
ne ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wyko-
nane z łańcuszka typu kord, Wyroby jubilerskie wykonane 
z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane z meta-
li szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte stopami metali 
szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachet-
nymi, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby 
jubilerskie dla zwierząt, 18 Wyroby ze skóry i imitacji skóry: 
Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Aktówki na dokumenty,  
Aktówki, teczki, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Aktówki 
wykonane ze skóry, Aktówki [wyroby skórzane], Aktówki [wy-
roby ze skóry], Alpensztoki, Artykuły podróżne [walizki, tor-
by], Bagaż, Bagaż na kółkach, Etui na klucze, Etui na karty 
[wyroby skórzane], Etui na karty wykonane z imitacji skóry, 
Etui na karty [portfele], Etui na karty kredytowe z imitacji skó-
ry, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty 
kredytowe (portfele), Etui na bilety okresowe, Etui na bank-
noty, Etui na karty kredytowe, Etui, futerały na dokumenty, 
Etui do kart kredytowych, Elastyczne torby na odzież, Dyscy-
plina dziewięciorzemienna [bicz], Dyplomatki, Duże, lekkie 
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Derki na konie, 
Derki dla koni przeciw owadom, Czapraki pod siodła końskie, 
Ćwieki ze skóry, Chlebaki, Duże torby podróżne ze sztywnej 
skóry, Baty ujeżdżeniowe, Bagaże podróżne, Etui na klucze 
wykonane ze skóry, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui na kra-
waty, Etui na pieluchy, Etui na wizytówki, Etui na prawo jazdy, 
Etui na wizytówki w postaci portfeli, Etui z imitacji skóry, Ety-
kiety skórzane, Futerały na przybory do golenia, sprzedawa-
ne bez wyposażenia, Futerały przenośne na dokumenty,  
Futerały w postaci etui na klucze, Futra sprzedawane w ilo-
ściach hurtowych, Futra, Imitacje skóry, Imitacje skóry sprze-
dawane w ilościach hurtowych, Kopertówki, Kopertówki 
[małe torebki], Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, Kosmetyczki (bez wyposaże-
nia), Kosmetyczki [saszetki na przybory toaletowe], Krupony 
[części skór], Kuferki kosmetyczne, Kuferki na kosmetyki  
[puste], Kuferki na kosmetyki sprzedawane bez wyposażenia, 
Kuferki na przybory do makijażu sprzedawane bez wyposa-
żenia, Kuferki na przybory toaletowe sprzedawane bez wy-
posażenia, Kufry bagażowe, Kufry i torby podróżne, Kufry 
i walizki, Kufry podróżne, Laski do chodzenia, Laski do para-
soli, Laski do podpierania się, Laski i parasole w jednym, Laski, 
kijki marszowe i trekkingowe, Rączki do lasek spacerowych, 
Uchwyty do lasek spacerowych, Laski zawierające siedziska, 
Lasko-krzesełka, Małe damskie torebki bez rączki, Małe port-
monetki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe toreb-
ki kopertówki, Małe walizki, Materiał skórzany, Moleskin [imi-
tacja skóry], Niewielkie torby podróżne, Nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia nie-
mowląt przez ramię, Nosidełka [plecaki] do noszenia nie-
mowląt, Nosidełka kangurki niemowlęce, Obrobione lub 
półobrobione skóry, Opaski skórzane, Oprawki na etykietki 
do bagażu, Osprzęt do uprzęży, Organizery podróżne przy-
stosowane do bagażu, Parasole i parasolki takie jak: dla dzie-
ci, Nieprzemakalne, Przeciwsłoneczne, Ogrodowe, Pokrowce 
na parasole i parasolki plażowe, plenerowe, Parasolki i para-
sole (duże), Teleskopowe, Paski do ekwipunku wojskowego, 
Paski do portmonetek, Paski do torebek na ramię, Paski nara-
mienne, Paski pod brodę skórzane, Paski skórzane do baga-
żu, Paski skórzane [inne niż odzież], Paski z imitacji skóry, Pasy 
do bagażu, Pasy na ramię, Płaty imitacji skóry do użytku 
w produkcji, Plecaki, Plecaki dla alpinistów, Plecaki dla wę-
drowników, Plecaki do noszenia niemowląt, Plecaki [małe], 
Plecaki na kółkach, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, 

Plecaki uczniowskie, Plecaki z kółkami, Plecaki wycieczkowe, 
Podręczne torby do samolotu, Kufry podróżne, Podróżne po-
krowce na krawaty, Podróżne pudła na kapelusze, Torby po-
dróżne, Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, 
Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na klucze ze skóry 
i skóry wyprawionej, Pojemniki na monety, Pojemniki na wi-
zytówki, Pokrowce do garniturów, Pokrowce na bagaż, Po-
krowce na klucze, Pokrowce na parasole, Pokrowce na para-
solki, Pokrowce podróżne na ubrania, Pokrowce skórzane 
na sprężyny, Pokrowce [worki] na sprzęt, Półobrobione futro, 
Portfele, Portfele damskie nie z metali szlachetnych, Portfele 
do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty 
kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, 
Portfele na nadgarstek, Portfele nie z metali szlachetnych, 
Portfele skórzane, Portfele wraz z etui na karty, Portfele z me-
tali szlachetnych, Portfele z przegródkami na karty, Portmo-
netki, Portmonetki do noszenia na nadgarstku, Portmonetki 
na drobne z metali szlachetnych, Portmonetki na monety 
nie z metali szlachetnych, Portmonetki (nie z metali szlachet-
nych), Portmonetki niewykonane z metali szlachetnych, Port-
monetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Portmonetki 
(wyroby ze skóry), Portmonetki z metali szlachetnych, Port-
monetki z siatki oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Prze-
mysłowe pojemniki opakowaniowe ze skóry, Przywieszki 
do bagażu, Pudełka z kosmetykami do makijażu, Pudełka 
ze skóry, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła na ka-
pelusze z imitacji skóry, Pudła skórzane na kapelusze, pusła, 
puśliska, Puśliska, Puste przyborniki na instrumenty lekarskie, 
Rączki do parasoli, Rączki walizek, Randsels [japońskie torni-
stry szkolne], Rzemienie, Rzemienie [rymarstwo], Rzemienie 
strzemion, Rzemyki do łyżew, Sakiewki do przechowywania 
przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, 
Sakiewki na klucze, Sakiewki ściągane na sznurek, Sakiewki 
skórzane, Sakwy, Saszetki biodrowe, Saszetki męskie, Skóra 
bydlęca, Składane teczki, Składane laski, Skóra garbowana, 
Skóra i imitacja skóry, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż 
do czyszczenia, Skóra na buty, Skóra na meble, Skóra nie-
obrobiona lub półobrobiona, Skóra sprzedawana w ilościach 
hurtowych, Skóra surowa lub półprzetworzona, Skóra synte-
tyczna, Skóra węża, Skóra wtórna, Skóra wyprawiona w cien-
kie arkusze do użytku w produkcji, Skóra z poliuretanu, Skóry 
bydlęce, Skóry zwierzęce, Skórzane aktówki na dokumenty, 
Skórzane etui na karty, Skórzane etui na karty kredytowe, 
Skórzane nici skręcone, Skórzane pasy na ramię, Skórzane 
portfele na karty kredytowe, Skórzane torby na zakupy, Skó-
rzane torebki, Skórzane walizki podróżne, Specjalne futerały 
do noszenia składanych lasek, Sportowe torby, Stylowe to-
rebki, Szelki do prowadzenia dzieci, Szkockie torebki futrzane 
lub skórzane [sporran], Torby szkolne, Tornistry szkolne, Sznu-
rowadła (skórzane), Sznurówki skórzane, Sznury skórzane, 
Sztuczna skóra, Sztuczne futro, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki 
na dokumenty, Teczki konferencyjne, Teczki na dokumenty 
[aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futera-
ły], Teczki ze skóry, Teki, dyplomatki, Tekstylne torby na zaku-
py, Torby alpinistyczne, Torby biwakowe, Torby do noszenia 
niemowląt przez ramię, Torby do pracy, Torby gimnastyczne, 
Torby i portfele skórzane, Torby kurierskie, Torby lekkoatle-
tyczne, Torby myśliwskie, Torby na akcesoria do przewijania, 
Torby na buty, Torby na garnitur, Torby na garnitury, koszule 
i sukienki, Torby na jednodniowy pobyt, Torby na kółkach, 
Torby na książki, Torby na materiały do robienia na drutach, 
Torby na narzędzia [puste] motocyklowe, Torby na narzędzia, 
puste, Torby na narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, 
Torby na nuty, Torby na obuwie, Torby na odzież sportową, 
Torby na parasole, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby 
na pieluchy, Torby na piesze wycieczki, Torby na przybory 
toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Torby na ramię, 



34 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2021

Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby 
na zakupy, Torby na zakupy na dwóch kółkach, Torby na za-
kupy na kółkach, Torby na zakupy wykonane ze skóry, Torby 
na zakupy z doczepionymi kółkami, Torby na zakupy wielo-
krotnego użytku, Torby pamiątkowe, Torby naramienne dla 
dzieci, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podręczne 
do samolotu, Torby podręczne na odzież sportową, Torby 
podróżne, Torby podróżne na buty, Torby, Torby podróżne 
na kółkach, Torby podróżne o małej objętości, Torby podróż-
ne [podręczne], Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby 
podróżne wykonane z imitacji skóry, Torby podróżne wyko-
nane z tworzyw sztucznych, Torby podróżne [wyroby skó-
rzane], Torby [pokrowce] na ubrania do podróży, Torby prze-
nośne, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych, 
Torby skórzane na narzędzia, bez zawartości, Torby szkolne 
na książki, Torby sportowe, Torby turystyczne, Torby typu ku-
fry podróżne, Torby uniwersalne, Torby szkolne [z paskiem 
na ramię], Torby w kształcie walca, Torby wodoodporne, Tor-
by wykonane ze skóry, Torby z imitacji skóry, Torby z frotte, 
Torby zakupowe, Torby ze sznurka na zakupy, Torby ze sztucz-
nego futra, Torebki, Torebki damskie, Torebki do noszenia 
przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Torebki 
do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki 
na biodra [nerki], Torebki na narzędzia, sprzedawane bez wy-
posażenia, Torebki na ramię, Torebki noszone na biodrach, 
Torebki-paski, Torebki-paski na biodra, Torebki, portmonetki 
i portfele, Torebki typu hobo, Torebki-worki, Torebki wieczo-
rowe, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane 
ze skóry, Tornistry szkolne, Uniwersalne torby gimnastyczne, 
Uniwersalne torby sportowe, Uniwersalne torby sportowe 
na kółkach, Walizeczki, Walizki, Walizki biznesowe, Walizki 
na dokumenty, Walizki na kółkach, Walizki podróżne, Walizki 
na pobyt jednodniowy, Walizki podróżne [podręczne], Waliz-
ki skórzane, Walizki z napędem elektrycznym, Walizki z wbu-
dowanymi półkami, Walizy, Walizki z kółkami, Walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, Wiklinowe kufry kori, Woreczki filcowe, Woreczki 
na amulety (omamori-ire), Worki marynarskie, Worki mary-
narskie na podróż, Worki na obrok, Worki podróżne, Worki, 
sakiewki, Worki ze sznurkiem, Wykończenia i dekoracje 
ze skóry do mebli, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie, Wy-
roby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Wyroby rymar-
skie ze skóry, Myśliwskie worki [akcesoria do polowań], Ja-
pońskie parasole z papieru impregnowanego lakierem olej-
nym (janome-gasa), Japońskie saszetki uniwersalne (shin-
gen-bukuro), 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież: Akcesoria na szyję, Alby litur-
giczne, Alby, Anoraki, Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, 
Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego 
[inne niż kaski jeździeckie], Artykuły odzieżowe do użytku 
teatralnego, Ascoty [krawaty], Balerinki [obuwie], Baletki, 
Bandany, Berety, Bandany na szyję, Berety szkockie z pompo-
nem, Bermudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bie-
lizna ciążowa, Bielizna [część garderoby], Bielizna dla kobiet, 
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna damska, Bielizna damska typu 
body, Bielizna dla niemowląt, Bielizna funkcjonalna, Bluzy 
dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzki, Bliźniaki [odzież], 
Blezery, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Biusto-
nosze samonośne, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, 
Biustonosze dla karmiących matek, Biustonosze bez ramią-
czek, Biustonosze, Bikini, Bielizna wyszczuplająca [wyroby 
gorseciarskie], Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna termoak-
tywna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna osobista i nocna, 
Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobista, Bielizna 
nocna, Bielizna jednorazowa, Bluzy polarowe, Bluzy sporto-
we z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Boa, Body 

niemowlęce, Bokserki, Bokserki damskie [bielizna], Botki, 
Bonżurki, Bolerka, Bojówki, Boa na szyję, Body [odzież], Body 
[bielizna]Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Bryczesy, Bry-
czesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Buciki dla niemowląt 
(z wełny), Burki, Burnusy, Butorolki, Buty dla kobiet, Buty dam-
skie, Buty baletowe, Buty do baseballu, Buty do biegania, 
Buty do baletu, Buty dla niemowląt, Buty dla motocyklistów, 
Buty do boksu, Buty do hokeja, Buty do gry w polo, Buty 
do kostki, Buty do jogi, Buty do jazdy na rowerze, Buty do jaz-
dy konnej, Buty do tańca, Buty do stepowań, Buty do snow-
boardu, Buty do siatkówki nożnej, Buty do siatkówki, Buty 
do prowadzenia samochodu, Buty do piłki ręcznej, Buty 
do nakładania po nartach, Buty do koszykówki, Buty do krę-
gli, Buty do rugby, Chusty noszone na ramionach, Chusty 
na głowę, Chustki na głowę, Chustki [apaszki], Chusteczki 
do kieszonki piersiowej [poszetki], Cholewki do obuwia, Cho-
lewki do butów, Chodaki drewniane w stylu japońskim 
(geta), Chodaki drewniane, Chinosy, Cheongsams (chińskie 
sukienki), Buty zimowe, Chimary, Buty za kostkę, Buty z ukry-
tym obcasem, Buty wsuwane, Buty wodoodporne do węd-
karstwa, Buty wodoodporne, Buty wędkarskie, Buty tury-
styczne [do chodzenia na wycieczki], Buty treningowe [obu-
wie sportowe], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty sznu-
rowane, Buty sportowe, Buty skórzane, Buty robocze, Buty 
pustynne, Buty płócienne, Buty piłkarskie, Buty pielęgniar-
skie, Buty nieprzemakalne, Buty narciarskie i snowboardowe 
i elementy do nich, Buty narciarskie, Buty na płaskim obcasie, 
Buty do wody, Buty na rzepy, Buty na platformie, Buty gimna-
styczne, Buty do wspinaczki górskiej, Buty do wspinaczki, 
Buty lekkoatletyczne, Buty marynarskie, Buty motocyklowe, 
Buty jeździeckie, Buty golfowe, Buty dziecięce, Buty do wspi-
naczki [buty do wspinaczki górskiej], Buty na wysokim obca-
sie, Buty do trekkingu, Buty do tańca towarzyskiego, Czapki 
[nakrycia głowy], Czapki kucharskie, Czapki kolarskie, Czapki 
jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki fu-
trzane, Czapki dziane, Czapki do gry w golfa, Czapki bez 
daszków, Czapki bejsbolówki, Czapeczki z węzełkiem, Cza-
peczki na przyjęcia [odzież], Czadory, Cylindry [kapelusze], 
Czapki baseballowe, Ciepła bielizna [z długim rękawem i dłu-
gimi nogawkami], Chusty [odzież], Chusty pareo, Chusty pla-
żowe, Chusty, szale na głowę, Ciążowa bielizna nocna, Ciepłe 
kurtki robocze, Czapki narciarskie, Czapki sportowe, Czapki 
wełniane, Czapki z pomponem, Czepki damskie, dziecinne, 
Czepki damskie [nakrycia głowy], Czapki żołnierskie, Czapki 
ze sztucznego futra, Czapki z daszkiem, Damskie koszule 
nocne, Damska bielizna, Czubki do butów, Czepki pod prysz-
nic, Czepki kąpielowe, Czepki do waterpolo, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Damskie kapcie składane, Damskie 
luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki, Daszki 
czapek, Daszki do czapek, Daszki [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia gło-
wy], Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [odzież], Długa bieli-
zna, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne halki, 
Dolne części strojów niemowlęcych, Długie szale damskie, 
Długie luźne stroje, Dżinsy, Dzianina [odzież], Dziane buty dla 
niemowląt, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], 
Drewniane podpórki do drewniaków w stylu japońskim, 
Duże luźne kaptury [odzież], Drewniaki i sandały w stylu ja-
pońskim, Dresy wiatroszczelne, Drewniane korpusy drewnia-
ków w stylu japońskim, Dresy ortalionowe, Dopinane kołnie-
rzyki, Dolne części ubrań [odzież], Figi, Fezy, Fascynatory 
[stroiki na głowę], Fartuszki, Fartuchy papierowe, Fartuchy 
[odzież], Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartu-
chy fryzjerskie, Fartuchy, Etole [futra], Eleganckie spodnie, 
Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Etole z futra synte-
tycznego, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Garnitury wieczo-
rowe, Garnitury w sportowym stylu, Garnitury typu zoot suit 
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[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach 
marynarką], Garnitury trzyczęściowe [odzież], Garnitury mę-
skie, Galowa odzież wieczorowa, Futra [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Fulary [artykuły odzieżowe], Fraki, Fleki 
do obuwia, Fulary, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, 
Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Gabardyna [odzież], 
Garnitury, Garnitury damskie, Kamizelki puchowe, Kamizelki 
pikowane, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki do ochrony 
przed wiatrem, Kamizelki dla rybaków, Kamizelki [bezrękaw-
niki], Kamizelki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kalosze [obu-
wie], Kamizelki myśliwskie, Jednorazowe pantofle domowe, 
Jednoczęściowe piżamy, Jednoczęściowa bielizna damska 
[body połączone z rajstopami], Jaszmaki, Japonki, Hidżaby, 
Halki, półhalki, Japońskie obuwie robocze z oddzieloną czę-
ścią na duży palec (jikatabi), Japońskie obuwie ze słomy ryżo-
wej (waraji), Japońskie szlafroki (nemaki), Jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Jaszmaki [zasłony 
na twarz noszone przez kobiety muzułmańskie], Kaftany, Ję-
zyki do butów, Jedwabne krawaty, Halki pod kimona (koshi-
maki), Halki [odzież], Halki [bielizna], Gumowe podeszwy 
do japońskich butów jika-tabi, Gumowe płaszcze nieprze-
makalne, Gumowe buty wędkarskie, Gumowce, Gumiaki, 
Grube płaszcze, Grube kurtki, Halki pod kimona [Juban], Gor-
sy koszul, Gorsety [wyroby gorseciarskie], Gorsety [tworzące 
jedną całość ze stanikiem], Gorsety [odzież, wyroby gorse-
ciarskie], Gorsety [bielizna damska], Gorsety [bielizna], Gorse-
ty, Gorset, Golfy [odzież], Getry [ochraniacze] zakładane 
na buty, Getry do futbolu amerykańskiego, Getry, Garnitury 
wizytowe, Golfy, Kapelusze Fedora, Kapcie skórzane, Kami-
zelki z polaru, Kamizelki skórzane, Kapelusze, Kapelusze fu-
trzane, Kapelusze plażowe, Kapelusze wędkarskie typu buc-
ket hat, Kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], Kapelusze 
słomkowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze przeciw-
deszczowe, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze turzy-
cowe [suge-gasa], Kolanówki, Kitle do użytku szpitalnego, 
Kilty, Kieszenie do odzieży, Kaszkiety, Karczki koszul, Kaptury 
[odzież], Kaptury, Kąpielówki, Kąpielowe kostiumy, Kaszmiro-
we szale, Kimona, Kimona do karate, Kilty z tartanu, Kombi-
nezony do nart wodnych, Kombinezony do latania, Kombi-
nezony dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony dam-
skie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony, Kołnierzyki 
przypinane, Kołnierze do sukienek, Kołnierze, Kolce [buty] 
do biegania, Kimona japońskie, Kombinezony pielęgniarskie, 
Kombinezony piankowe do windsurfingu, Kombinezony 
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, Kombi-
nezony piankowe do surfingu, Kombinezony piankowe 
do nart wodnych i sportów podwodnych, Kombinezony 
piankowe dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe, 
Kombinezony [odzież], Kombinezony narciarskie do zawo-
dów, Kombinezony narciarskie, Kombinezony jednoczęścio-
we, Kombinezony do snowboardu, Koszule z kołnierzykiem, 
Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi ręka-
wami, Koszule wędkarskie, Koszule sztruksowe, Koszule spor-
towe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule noc-
ne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule kamufla-
żowe, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod szyją, Ko-
szule hawajskie, Koszule eleganckie, Koszule do spania, Ko-
szule codzienne, Koszule ciążowe, Koszule, Kostiumy 
ze spódnicą, Kostiumy teatralne, Koszule do garniturów, Ko-
stiumy taneczne, Kostiumy na Halloween, Kostiumy na bale 
maskowe i Halloween, Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi 
miseczkami, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy 
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla ko-
biet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe, Ko-
stiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy do użytku 
podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy dla 
kobiet, Kostiumy, Korki do mocowania do butów sporto-

wych, Korki do butów piłkarskich, Koreańskie kurtki noszone 
na ubraniu podstawowym [Magoja], Komplety sportowe, 
Komplety skórzane, Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Komplety narciarskie, Komplety koszulek i spodenek, Kom-
plety do joggingu [odzież], Kominiarki narciarskie, Komplety 
do biegania [odzież], Kombinezony zimowe, Kombinezony 
puchowe, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kominiarki, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki dżinsowe, Kurtki dwu-
stronne, Kurtki futrzane, Kurtki dresowe, Kurtki dla rybaków, 
Kurtki budrysówki, Kurtki bluzy, Kurtki bez rękawów, Kurtki, 
Krynoliny, Krótkie spodnie, Krótkie płaszcze [do samochodu], 
Krótkie płaszcze do kimon (haori), Krótkie piżamy damskie, 
Krótkie okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krót-
kie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie kurtki 
ciepłe, Krótkie halki, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie 
bluzeczki do talii, Krawaty kowbojskie (bolo) z elementami 
z metali szlachetnych, Krawaty bolo, Kożuchy, Koszulki zapi-
nane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Ko-
szulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki 
z dzianiny typu pique, Koszulki typu rashguard do sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
polo, Koszulki piłkarskie, Koszulki kolarskie, Koszulki do tenisa, 
Koszulki do jogi, Koszulki do gry w rugby, Koszulki do futbolu 
amerykańskiego, Koszulki dla siatkarzy, Koszulki gimnastycz-
ne bez rękawów, Krawaty, Koszulki bez rękawów, Koszulki 
bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszule zapi-
nane, Koszule z włókna ramii, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Maski 
na oczy do spania, Maski na oczy, Marynarki od garniturów, 
Mantyle, Mankiety do butów, Mankini, Małe kapelusze, Majtki 
dla niemowląt, Majtki, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki 
przypominające szorty z luźną nogawką, Majtki damskie, 
Majtki wyszczuplające, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, 
Manipularze [liturgia], Luźne sukienki ciążowe, Letnie ubran-
ka dla dzieci, Letnie sukienki, Legginsy, Kurtki wiatroszczelne, 
Kurtki wędkarskie, Kurtki wierzchnie, Kurtki z dzianiny polaro-
wej, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, 
Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Kwefy, podwiki, Liberie, 
Legginsy ciążowe, Kurtki w stylu safari, Kurtki sportowe 
do rozgrzewki, Kurtki sportowe, Kurtki snowboardowe, Kurtki 
skórzane, Kurtki safari, Kurtki rybackie, Kurtki puchowe, Kurtki 
przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki pilotki, Kurtki pikowa-
ne [odzież], Kurtki [odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki nieprze-
makalne, Kurtki narciarskie, Kurtki myśliwskie, Kurtki koszulo-
we, Kurtki kamuflażowe, Kurtki jeździeckie, Kurtki motocyklo-
we, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie codziennego 
użytku, Obcisłe topy bez ramiączek, Obuwie dla kobiet, Obu-
wie do celów rekreacji, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie 
do golfa, Obuwie dla rybaków, Obuwie dla niemowląt, Obu-
wie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, Obuwie damskie, Obu-
wie codzienne, Obuwie, Obcasy, Noski [części obuwia], Ni-
skie drewniaki (koma-geta), Niskie drewniaki (hiyori-geta), 
Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Nikaby, Negliże, Nauszni-
ki [odzież], Nasutniki, Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki 
na ramiona, Narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amery-
kańskiego, Narciarskie (Buty -), Napiętki do obuwia, Nakrycia 
głowy dla rybaków, Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia gło-
wy, Muszki, Mycki, piuski, Mundurki szkolne, Mukluki [miękkie 
buty eskimoskie], Mufki, Mokasyny, Mufki futrzane, Mufki 
[odzież], Mundury, Modne kapelusze, Męskie płaszcze, Mę-
skie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Męskie 
apaszki, Męska bielizna jednoczęściowa, Maski ochronne 
[odzież], Maski ochronne [modna odzież], Minispódniczki, 
Mitry [nakrycia głowy], Metalowe akcesoria do drewniaków 
w stylu japońskim, Odzież dziana, Odzież do uprawiania za-
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pasów, Odzież do uprawiania judo, Odzież do tenisa, Odzież 
do sztuk walki, Odzież do spania, Odzież do łyżwiarstwa figu-
rowego, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do biegania, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież dla małych dzieci, Odzież dla 
kolarzy, Odzież dla kierowców samochodowych, Odzież dla 
chłopców, Odzież dla łyżwiarzy, Odzież codzienna, Odzież 
ciążowa, Odzież, Odpinane kołnierzyki do kimon (haneri), 
Ocieplane kurtki, Ocieplane kamizelki, Ocieplacze szyi, Ocie-
placze na szyję, Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież damska, 
Ocieplacze na nogi [getry], Ocieplacze na kolana [odzież], 
Ocieplacze, Ochronne metalowe okucia do obuwia, Ochra-
niacze przeciwśnieżne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Obuwie wykonane z winylu, Obuwie wykonane 
z drewna, Obuwie wspinaczkowe, Obuwie wojskowe, Obu-
wie sportowe, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne, Obu-
wie przeciwdeszczowe, Obuwie plażowe, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie na plażę, Obuwie męskie i damskie, Obuwie lekko-
atletyczne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie na polowa-
nia, Ochraniacze kołnierzy, Obuwie gumowe, Obuwie gim-
nastyczne, Obuwie do wspinaczki, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież z lateksu, Odzież z imitacji 
skóry, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież wodoodporna, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla 
niemowląt, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzch-
nia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzch-
nia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież 
wieczorowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wełniana, Odzież 
triatlonowa, Odzież treningowa, Odzież tkana, Odzież ta-
neczna, Odzież surfingowa, Odzież sportowa [z wyjątkiem 
rękawic do golfa], Odzież sportowa, Odzież skórzana dla mo-
tocyklistów, Odzież skórzana, Odzież robocza, Odzież pu-
chowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież pluszowa, Odzież 
papierowa, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież nieprzemakal-
na, Odzież religijna, Odzież niemowlęca, Odzież narciarska, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież kaszmirowa, 
Odzież jedwabna, Odzież haftowana, Odzież lniana, Odzież 
męska, Odzież modelująca, Odzież gotowa, Odzież golfowa, 
inna niż rękawiczki, Odzież gimnastyczna, Odzież futrzana, 
Odzież dżinsowa, Odzież dziewczęca, Odzież dziecięca, Oku-
cia metalowe do obuwia, Okrycia zakładane na kostiumy ką-
pielowe, Okrycia robocze [kombinezony], Okrycia przeciw-
deszczowe, Okrycia głowy z daszkiem, Ogrodniczki, Odzież 
ze skóry, Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze rąk 
[odzież], Ogrzewacze stóp, nieelektryczne, Ogrzewacze 
do nadgarstków, Okrycia [narzutki] nakładane na koszule 
nocne, Okrycia wierzchnie [odzież], Palta, Pajacyki dla dzieci 
[odzież], Owijacze, Osłonki na obcasy, Ornaty, Opończe, Opa-
ski przeciwpotne na nadgarstek, Opaski przeciwpotne 
na głowę, Opaski przeciwpotne do tenisa, Opaski przeciw-
potne, Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na głowę po-
chłaniające pot, Opaski na głowę [odzież], Opaski na głowę, 
Opaski na biust [odzież], Paski tekstylne, Paski skórzane 
[odzież], Paski na palce do sandałów zori w stylu japońskim, 
Paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, Paski 
[odzież], Paski materiałowe [odzież], Paski do zaciśnięcia ki-
mon (datejime), Paski do butów, Paski do przytrzymywania 
turniury do obi (obiage), Paski do smokingów, Paski, Parea, 
Papierowe czapki używane jako części odzieży, Papierowe 
czapki noszone przez kucharzy, Papierowe czapki noszone 
przez pielęgniarki, Pantofle z tworzyw sztucznych, Pantofle 
kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle domowe, 
Pantofle do pedicure, Pantofle do baletu, Pantofle bez na-
piętka, Podeszwy zewnętrzne, Podeszwy do sandałów 
w stylu japońskim, Podeszwy do pantofli domowych, Pode-
szwy do obuwia, Podeszwy do naprawy obuwia, Podeszwy 

butów, Plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), 
Płaszcze zimowe, Płaszcze ze skóry owczej, Płaszcze z mate-
riału dżinsowego, Płaszcze z bawełny, Płaszcze wieczorowe, 
Płaszcze sportowe, Płaszcze skórzane, Płaszcze przeciwdesz-
czowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze mundurowe [zimowe], 
Płaszcze laboratoryjne, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płasz-
cze kąpielowe, Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze gabardy-
nowe, Płaszcze futrzane, Płaszcze damskie, Płaszcze, Piżamy 
[tylko z trykotu], Piżamy, Pikowane kurtki [odzież], Pięty 
do pończoch, Pieluchomajtki [odzież], Piankowe pantofle 
do pedicure, Pętelki na pięcie buta ułatwiające zakładanie, 
Pelisy, Peleryny [płaszcze], Peleryny nieprzemakalne, Pelery-
ny [narzutki], Peleryny futrzane, Peleryny fryzjerskie, Peleryn-
ki, Pasy wyszczuplające [gorsety], Pasy przez ramię do odzie-
ży, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pasy do wy-
szczuplania talii, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], 
Pasy do pończoch dla mężczyzn, Pasy do owijania do kimon 
[Datemaki], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką 
[obuwie pasowe], Pasy ciążowe [odzież], Paski z materiału, 
Paski wykonane z imitacji skóry, Rękawice jeździeckie, Ręka-
wice do snowboardu, Rękawice do nurkowania, Rampersy, 
Ramiączka do biustonoszy, Rajtuzy na szelkach, Rajtuzy, Raj-
stopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze], Rajsto-
py sportowe, Rajstopy bez pięt, Pumpy do kolan, Rajstopy, 
Pumpy damskie, Pumpy, Pulowery z polaru, Pulowery z kap-
turem, Pulowery z długimi rękawami, Pulowery do gry w te-
nisa, Pulowery bez rękawów, Pulowery, Przybrania głowy 
[woalki], Prochowce, Powijaki dla niemowląt, Potniki, Pulowe-
ry bez rękawów [odzież], Poszetki [odzież], Poszetki, Pośred-
nie warstwy podeszwy, Pończochy wchłaniające pot, Poń-
czochy, Ponczo przeciwdeszczowe, Poncza, Półhalki, Półgol-
fy, Polary, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], 
Pokrowce na buty, inne niż do celów medycznych, Podwiąz-
ki ślubne, Podwiązki do skarpetek, Podwiązki, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podszewki do kurtek, Podstawowa 
górna część tradycyjnego stroju koreańskiego [Jeogori], Po-
domki [szlafroki], Podomki, Podkoszulki z długimi rękawami, 
Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszul-
ki, Podkolanówki, Skarpety do kostek, Skarpety do jogi, Skar-
pety bez stopy, Skarpetki z palcami, Skarpetki wełniane, Skar-
petki wchłaniające pot, Skarpetki w stylu japońskim (tabi), 
Skarpetki sportowe, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki (Pod-
wiązki do -), Skarpetki noszone jako kapcie, Skarpetki męskie, 
Skarpetki japońskie (tabi), Skarpetki i pończochy, Skarpetki 
do gry w tenisa, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki, 
Sarongi, Sari, Sandały niemowlęce, Sandały męskie, Sandały 
w stylu japońskim (zori), Sandały z paskiem na palec w stylu 
japońskim (asaura-zori), Sandały z filcu w stylu japońskim, 
Sandały kąpielowe, Sandały i buty plażowe, Sandały-drew-
niaki, Sandały do pedicure, Sandały damskie, Sandały, Sabo-
ty, Rybaczki, Repliki kompletów piłkarskich, Rękawiczki zimo-
we, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki samochodowe, 
Rękawiczki [odzież], Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki dzia-
ne, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki z materiałem 
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić 
podczas używania podręcznych urządzeń elektronicznych 
z ekranem dotykowym, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki, 
Rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej lub futra, 
Rękawice snowboardowe z jednym palcem, Rękawice nar-
ciarskie, Rękawice motocyklowe, Rękawice kamuflażowe, 
Skarpety do spania, Skarpety do sportów wodnych, Skarpety 
sportowe, Skarpety termoaktywne, Skarpety wewnętrzne 
do obuwia [stopki], Skóra (Odzież ze -), Skórzane sandały 
w stylu japońskim, Skórzane nakrycia głowy, Skórzane ochra-
niacze na spodnie (odzież), Skórzane sukienki, Śliniaki dla nie-
mowląt [niepapierowe], Śliniaki dla niemowląt z tworzyw 
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sztucznych, Śliniaki materiałowe dla dorosłych, Śliniaki niepa-
pierowe, Śliniaki z materiałów tekstylnych, Śliniaki, z rękawa-
mi, nie z papieru, Slipy męskie, figi damskie, Smokingi, Śnie-
gowce, Śpioszki, pajacyki, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spoden-
ki bokserskie, Spodenki, Spodenki dla rowerzystów, Spoden-
ki do futbolu amerykańskiego, Spodenki do rugby, Spodenki 
rowerowe na szelkach, Spódnica-spodnie, Spódnice, 
Spodenki kąpielowe, Spodenki halkowe, Spódnice golfowe, 
Spódnice plisowane, Spódnico-spodenki, Spódnico-spodnie, 
Spódniczki baletowe, Spódniczki do gry w tenisa, Spodnie, 
Spodnie capri, Spodnie ciążowe, Spodnie do ćwiczeń fizycz-
nych, Spodnie do futbolu amerykańskiego, Spodnie do gry 
w golfa, Spodnie do jeździectwa, Spodnie do joggingu, 
Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie 
do kolan [bryczesy], Spodnie do piżamy, Spodnie do roz-
grzewki, Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie gol-
fowe, Spodnie joggingowe, Spodnie kamuflażowe, Spodnie 
khaki, Spodnie kolarskie, Spodnie myśliwskie, Spodnie nar-
ciarskie, Spodnie narciarskie [na szelkach], Spodnie nieprze-
makalne, Spodnie od dresu, Spodnie ogrodniczki do polo-
wania, Spodnie [nieformalne], Spodnie pielęgniarskie, 
Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie pumpy [alladynki], 
Spodnie skórzane, Spodnie snowboardowe, Spodnie sporto-
we, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sztruk-
sowe, Spodnie w stylu pirackim, Spodnie wiatroszczelne, 
Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniaczami do użytku 
sportowego, Spodnie ze stretchu, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Środki antypoślizgowe do butów, Staniki sportowe, 
Stringi, Stroje baletowe, Stroje baseballowe, Stroje dla dru-
hen, Stroje dla sędziów sportowych, Stroje do chrztu, Stroje 
do jazdy na nartach wodnych, Stroje do aikido, Stroje dla pie-
lęgniarek, Stroje dla chórzystów, Stroje do judo, Stroje do ka-
rate, Stroje do kendo, Stroje do sportów walki, Stroje jedno-
częściowe, Stroje ludowe [odzież], Stroje kąpielowe monikini, 
Stroje do użytku handlowego, Stroje do taekwondo, Stroje 
wizytowe, Stroje sportowe, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje 
plażowe, Stroje pielęgniarskie, Stroje nieprzemakalne dla mo-
tocyklistów, Stroje na maskaradę, Stroje marynarskie, Stroje 
maskaradowe, Suspensorium [bielizna osobista], Surduty, 
Suknie wieczorowe, Suknie ślubne, Suknie koktajlowe, Suk-
nie balowe, Sukienki skórzane, Sukienki do gry w tenisa, Su-
kienki dla niemowląt i małych dzieci, Sukienki ciążowe, Su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki damskie, 
Sukienki druhen, Sukienki do chrztu, Swetry, Sutanny, Szkie-
lety kapeluszy, Szerokie koszule wierzchnie, Szelki, Szarfy 
[do ubrania], Szarfy do kimon [Obi], Szaliki rurkowe (kominy) 
na szyję, Szaliki [odzież], Szaliki jedwabne, Szaliki do zawijania 
wokół szyi, Szaliki, Szale [tylko z trykotu], Szale-tuby, Szale 
i etole, Szale i chusty na głowę, Szale boa [odzież], Swetry 
z półgolfem, Szale, Swetry z okrągłym wykończeniem przy 
szyi, Swetry z golfem, Swetry z dekoltem w serek, Swetry roz-
pinane, Swetry polo, Swetry [odzież], Swetry marynarskie, 
Swetry bez rękawów, Szkockie berety, Szlafmyce, Szlafroki, 
Szlafroki wypoczynkowe, Szmizetki, Szorty do gry w tenisa, 
Szorty ciążowe, Szorty, Sznurowe zapięcia do haori [haori-hi-
mo], Sznurki do przewiązywania w pasie do kimon [Koshihi-
mo], Toczki [kapelusze], Tkane koszule, Termoaktywne nakry-
cia głowy, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Tenisówki [obu-
wie], Tankini, T-shirty z krótkim rękawem, Sztormiaki [odzież], 
Szorty z polaru, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Szorty uciskowe [sliding shorts], Szorty sportowe, Szorty 
kąpielowe, Szorty golfowe, Szorty gimnastyczne, Szorty 
[odzież], Taśmy do spodni pod stopy, Trykot, Trencze, Trady-
cyjne koreańskie kamizelki kobiece [Baeja], Tradycyjne arab-
skie długie obszerne stroje [thobe], Tradycyjna odzież japoń-
ska, Torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich, 

Torby na obuwie myśliwskie, Topy z półgolfem, Topy z dzia-
nin, Topy wiązane na szyi, Topy sportowe do rozgrzewki, 
Topy [odzież], Topy do jogi, Topy do biegania, Topy ciążowe, 
Topy bez ramiączek, Togi, Tuniki hawajskie, Tuniki, Trykoty 
z długimi nogawkami, Trykoty [ubrania], Trykoty, Turbany, 
Turniury do węzłów obi (obiage-shin), Ubiory do uprawiania 
sztuk walki, Ubrania codzienne, Ubrania dla kolarzy, Ubrania 
dla szefów kuchni, Ubranka do wózka [kombinezony nie-
mowlęce], Usztywniacze do butów, Usztywniacze do obu-
wia, Walonki [buty filcowe], Wełniane szale noszone w kra-
jach Ameryki Łacińskiej, Wiatrówki, Wełniane rajstopy, Wąskie 
spodnie w szkocką kratę, Wierzchy do sandałów w stylu ja-
pońskim, Wierzchy obuwia, Wierzchy z plecionego rattanu 
do sandałów w stylu japońskim, Wkładki do obuwia, Wkładki 
do obuwia [do butów i botków], Wkładki do obuwia, 
nie do celów ortopedycznych, Wkładki [obuwie], Wkładki 
pod piętę, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Wodery, 
Wstawki [części odzieży], Wstawki do bielizny [części odzie-
ży], Wstawki do pończoch [części odzieży], Wstawki do ko-
stiumów kąpielowych [części odzieży], Wstawki do trykotów 
[części odzieży], Wstawki do skarpetek stopek [części odzie-
ży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wyroby pończoszni-
cze, Wyprawki dziecięce [odzież], Wyprawki dla noworod-
ków, Wyprawki dla niemowląt, Wygodne luźne spodnie, 
Wstawki pod pachy [części do odzieży], Zestawy typu „bliź-
niak” [odzież], Żakiety z dzianiny, Żakiety męskie, Wytłaczane 
podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Wytła-
czane obcasy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, Wyso-
kie chodaki do chodzenia po deszczu (ashida), Zori [japoń-
skie klapki], Znaczniki treningowe, Znaczniki [narzutki] spor-
towe, Znaczniki [narzutki] piłkarskie, Zewnętrzne okrycia ko-
reańskie [Durumagi].

(210) 525426 (220) 2021 03 02
(731) FUNDACJA KOM, Milicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolnośląski WZORNIK mozaika tradycji dolnośląska 

bombka

(531) 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 28 Artykuły sportowe, Kule [gry], Artykuły do za-
bawy dla dzieci, Figurki do zabawy, Figurki zabawkowe 
do kolekcjonowania, Figurki [modele w zmniejszonej ska-
li], Gry, Piłki do gier i zabaw, Śmieszne gadżety do zabawy, 
Śmieszne gadżety na imprezy, Woreczki wypychane ziaren-
kami w formie zabawek, Zabawki, Niejadalne ozdoby choin-
kowe, Ozdoby choinkowe, Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem 
artykułów oświetleniowych i słodyczy], Choinki [sztuczne], 
Choinki z materiałów syntetycznych, Dekoracje świąteczne, 
akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Za-
bawkowe choinki, Sztuczne choinki, Świeczniki na choinki, 
Dzwonki na choinkę, Dekoracje i ozdoby choinkowe, Deko-
racje do zabawy do użytku z figurkami akcji, Śnieg sztuczny 
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na choinki, Śnieżne kule, Zabawki w postaci śnieżnych kul, 
Elektryczne figurki do zabawy wydające sygnały świetlne 
i dźwiękowe, Świąteczne skarpety na prezenty, Ornamenty 
choinkowe, Uchwyty na świeczki choinkowe, Ozdoby cho-
inkowe [inne niż jadalne lub służące do oświetlenia], Okrycia 
na stojaki choinkowe, Grające ozdoby choinkowe, Choinko-
we spódnice [materiały w kształcie koła zakrywające stojak], 
Konfetti, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie 
cukierków, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe z nie-
spodzianką w środku, Strzelające zabawki z niespodzianką 
[atrakcje na przyjęcia], Tuby strzelające na imprezy, Grze-
chotki, Drewniane klocki do budowania [zabawki], Klocki 
do budowy [zabawki], Klocki do zabawy, Klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie 
łączyć, Klocki do łączenia [zabawki].

(210) 525506 (220) 2021 03 03
(731) ĆWIKŁA BOLESŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be yourself

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, 35 Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne.

(210) 525545 (220) 2021 03 03
(731) TOM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU 

ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin; TOM-DOLEKO-EKOLA 
ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ  
SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOM Organizacje Odzysku

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.16, 24.15.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Obrót złomem oraz odpadami niemetalowy-
mi, doradztwo dla firm w zakresie organizowania gospodarki 
odpadami poprodukcyjnymi, organizowanie i zarządzanie 
gospodarką na zlecenie firm, usługi organizacji odzysku od-
padów produkcyjnych, wyrobów wybrakowanych, złomu, 
pomoc w zakresie działalności gospodarczej polegającej 
na zbiórkach, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu zu-
żytego lub nowego sprzętu elektronicznego albo elektrycz-
nego, prowadzenie baz danych i ewidencji dotyczących bez-
pośrednio lub pośrednio podmiotów zajmujących się zbiera-
niem, przetwarzaniem, odzyskiwaniem, sprzedażą zużytego 
lub nowego sprzętu elektronicznego albo elektrycznego, 
a także pozyskiwanie informacji w tym zakresie, zarządzanie 

działalnością gospodarczą polegającą na zbiórkach, przetwa-
rzaniu, odzyskiwaniu, sprzedawaniu zużytego lub nowego 
sprzętu elektronicznego albo elektrycznego, a także pomoc 
w zakresie takiego zarządzania, pokazy sprzętu elektronicz-
nego lub elektrycznego, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać 
i kupować w sklepach oraz hurtowniach zawierających - rudy 
metali, metale nieszlachetne, surowe lub półprzetworzone, 
stopy metali nieszlachetnych, stal surowa lub półprzetwo-
rzona, wyroby hutnicze z metali nieszlachetnych, metale ko-
lorowe surowe lub półprzetworzone oraz ich stopy, wyroby 
hutnicze z metali kolorowych i ich stopów, 40 Gromadzenie, 
sortowanie i rozdrabnianie złomu, metali nieszlachetnych, 
gromadzenie, sortowanie i rozdrabnianie złomu, metali kolo-
rowych i ich stopów w tym aluminium, brązu, chromu, cyny, 
cynku, manganu, miedzi, mosiądzu, niklu, ołowiu, tombaku, 
węglików spiekanych, znalu, złomowanie samochodów, nisz-
czenie odpadów, spalanie odpadów, unieszkodliwianie i recy-
kling odpadów, utylizacja i unieszkodliwianie odpadów nie-
bezpiecznych, doradztwo specjalistyczne w zakresie uniesz-
kodliwiania i przetwarzania odpadów, poddawania procesom 
odzysku, recyklingu, przetwarzanie, przekształcanie, demon-
taż, oczyszczanie, odkażanie, unieszkodliwianie, ruszczenie, 
spalanie wszelkich odpadów, w tym złomu, odpadów meta-
lowych i niemetalowych, surowców wtórnych, przetwarzanie, 
oczyszczanie, unieszkodliwianie, odzysk, w tym recykling, zu-
żytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego bez względu 
na jego rodzaj i przeznaczenie.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525571 (220) 2021 03 04
(731) EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW 

PRAWA ELSA POLAND, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elsa The European Law Students’ Association 

POLAND

(531) 29.01.11, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.25
(510), (511) 41 Informacja o edukacji, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji elektronicznej, Organizo-
wanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów,  
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania].

(210) 525606 (220) 2021 03 04
(731) BIEŃKOWSKI PIOTR, KRASNODĘBSKI MARCIN TEN 

SUSHI SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHARNIA BY TEN SUSHI
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(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 
28.03, 29.01.13

(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, hotele, motele, bary, 
bary sushi, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, re-
stauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, domy wczaso-
we, domy turystyczne, wynajmowanie pomieszczeń na im-
prezy okolicznościowe, na spotkania towarzyskie i bizne-
sowe, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa 
potraw na zamówienie, catering.

(210) 525612 (220) 2021 03 05
(731) MOTZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MOTZNY
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały i elementy budow-
lane i konstrukcyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi instalacyjne, czysz-
czenie, naprawy i konserwacja, Wynajem narzędzi, instala-
cji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego.

(210) 525666 (220) 2021 03 07
(731) BAJ-LIEDER MARTA, ULMAN-BOGUSŁAWSKA 

RENATA, WYDAWNICTWO PESTKA I OGRYZEK 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pestka i ogryzek WYDAWNICTWO

(531) 26.01.03, 26.01.13, 01.15.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Pu-
blikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 Publikacje, 
Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje 
dotyczące odżywiania, Publikacje dotyczące zagadnień 
związanych z karmieniem dziecka, Publikacje z dziedzi-
ny medycyny, Publikacje dotyczące szkolenia dziecka, 
35 Prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z wydawnictwami, 
publikacjami, materiałami szkoleniowymi, Publikowanie 
materiałów reklamowych, 41 Szkolenia, Szkolenia eduka-
cyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów i seminariów [szkolenia], Usługi do-
radcze i informacyjne związane z przygotowaniem, orga-
nizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi 
szkolenia zawodowego, Szkolenia w zakresie odżywiania, 
Szkolenia w dziedzinie medycyny, Publikowanie dokumen-
tów z dziedziny szkolenia i nauki, Szkolenia dla rodziców w 
zakresie organizacji grup wsparcia dla rodziców, Szkolenia 
dotyczące zagadnień związanych z karmieniem dziecka, 
Szkolenia dotyczące rozwoju dziecka, Usługi edukacyj-
ne związane z odżywianiem, Publikowanie, Publikowanie 
podręczników, Publikowanie podręczników związanych  
z odżywianiem, Publikowanie podręczników związanych 
z karmieniem dziecka, Publikowanie książek, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie multimedialne, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie czaso-
pism internetowych, Publikowanie czasopism elektronicz-
nych, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związa-

nych z odżywianiem, 42 Konsultacje na temat higieny żyw-
ności, 44 Konsultacje psychologiczne, Usługi terapii głosu 
i terapii logopedycznej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Leczenie zaburzeń związanych z odżywianiem, Usługi ba-
dań medycznych związanych z zaburzeniami karmienia, 
Terapia karmienia, Diagnostyka zaburzeń karmienia, Kon-
sultacje zaburzeń karmienia.

(210) 525669 (220) 2021 03 07
(731) ORDON MAŁGORZATA ORDON BEAUTY CENTER 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,  
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORDON BEAUTY CENTER

(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne oraz instruktażowe w za-
kresie medycyny estetycznej, 44 Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Konsultacje me-
dyczne, Usługi klinik medycznych, Doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, Usługi medyczne w zakresie lecze-
nia skóry, Usługi w zakresie medycyny estetycznej, Zabiegi 
w zakresie medycyny estetycznej, Doradztwo w dziedzi-
nie pielęgnacji ciała i urody, Usługi chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Biolifting, Endermologia, 
Infuzja tlenowa, Masaż podciśnieniowy, Oxybrazja, Peeling 
kawitacyjny, Tlenoterapia, Tlenowy masaż limfatyczny, 
Zabiegi oczyszczania twarzy i ciała, Eksfoliacja kwasem 
dermokosmetycznym, Mikrodermabrazja diamentowa, 
Laserowe odmładzanie skóry, Laserowe usuwanie rumie-
nia, Laserowe usuwanie przebarwień, Zabiegi z wykorzy-
staniem światła podczerwonego poprawiające napięcie 
i rozświetlające skórę, Peelingi medyczne, Lipoliza iniekcyj-
na, Pielęgnacja dłoni i stóp, Depilacja, Depilacja cukrowa, 
Upiększanie okolicy oka, Konsultacje i usługi w zakresie po-
dologii, Porady i konsultacje dietetyczne, Usługi w zakresie 
układania diety, Fryzjerstwo, Usługi salonów fryzjerskich, 
Masaż leczniczy, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób, które do-
znały urazów, bóli stawów i mięśni, Zabiegi rehabilitacyjne 
dla osób z wadami postawy, Krioterapia, Leczenie nadpotli-
wości, Karboksyterapia, Radiofrekwencja mikroigłowa, Me-
zoterapia igłowa, Zabiegi z wykorzystaniem toksyny botu-
linowej, Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego, 
Usługi w zakresie stylizacji okolicy oka, Usługi w zakresie 
stylizacji paznokci.

(210) 525670 (220) 2021 03 07
(731) ORDON MAŁGORZATA ORDON BEAUTY CENTER 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA,  
Tarnowskie Góry

(540) (znak słowno-graficzny)



40 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2021

(540) ORDON BEAUTY CENTER TRUE BEAUTY CONCEPT

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne oraz instruktażowe w za-
kresie medycyny estetycznej, 44 Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Konsultacje me-
dyczne, Usługi klinik medycznych, Doradztwo medyczne 
w zakresie dermatologii, Usługi medyczne w zakresie lecze-
nia skóry, Usługi w zakresie medycyny estetycznej, Zabiegi 
w zakresie medycyny estetycznej, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Usługi chirurgii kosmetycznej i pla-
stycznej, Usługi kosmetyczne, Biolifting, Endermologia, In-
fuzja tlenowa, Masaż podciśnieniowy, Oxybrazja, Peeling 
kawitacyjny, Tlenoterapia, Tlenowy masaż limfatyczny, Za-
biegi oczyszczania twarzy i ciała, Eksfoliacja kwasem dermo-
kosmetycznym, Mikrodermabrazja diamentowa, Laserowe 
odmładzanie skóry, Laserowe usuwanie rumienia, Laserowe 
usuwanie przebarwień, Zabiegi z wykorzystaniem światła 
podczerwonego poprawiające napięcie i rozświetlające skó-
rę, Peelingi medyczne, Lipoliza iniekcyjna, Pielęgnacja dłoni 
i stóp, Depilacja, Depilacja cukrowa, Upiększanie okolicy oka, 
Konsultacje i usługi w zakresie podologii, Porady i konsulta-
cje dietetyczne, Usługi w zakresie układania diety, Fryzjer-
stwo, Usługi salonów fryzjerskich, Masaż leczniczy, Zabiegi 
rehabilitacyjne dla osób, które doznały urazów, bóli stawów 
i mięśni, Zabiegi rehabilitacyjne dla osób z wadami posta-
wy, Krioterapia, Leczenie nadpotliwości, Karboksyterapia, 
Radiofrekwencja mikroigłowa, Mezoterapia igłowa, Zabiegi 
z wykorzystaniem toksyny botulinowej, Zabiegi z wykorzy-
staniem kwasu hialuronowego, Usługi w zakresie stylizacji 
okolicy oka, Usługi w zakresie stylizacji paznokci.

(210) 525675 (220) 2021 03 07
(731) BAJ-LIEDER MARTA, ULMAN-BOGUSŁAWSKA 

RENATA, WYDAWNICTWO PESTKA I OGRYZEK 
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA TERAPII KARMIENIA OD PESTKI DO 

OGRYZKA

(531) 05.07.13, 27.01.06, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektro-
niczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Pu-
blikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 Publikacje, 
Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje do-
tyczące odżywiania, Publikacje dotyczące zagadnień związa-
nych z karmieniem dziecka, Publikacje z dziedziny medycyny, 

Publikacje dotyczące szkolenia dziecka, 35 Prowadzenie skle-
pu i/lub hurtowni z wydawnictwami, publikacjami, Materia-
łami szkoleniowymi, Publikowanie materiałów reklamowych, 
41 Szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane 
szkolenia, Organizowanie i prowadzenie warsztatów i semi-
nariów [szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsz-
tatów [szkolenia], Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia 
w zakresie odżywiania, Szkolenia w dziedzinie medycyny, 
Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia i nauki, 
Szkolenia dla rodziców w zakresie organizacji grup wsparcia 
dla rodziców, Szkolenia dotyczące zagadnień związanych 
z karmieniem dziecka, Szkolenia dotyczące rozwoju dziecka, 
Usługi edukacyjne związane z odżywianiem, Publikowanie, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników 
związanych z odżywianiem, Publikowanie podręczników 
związanych z karmieniem dziecka, Publikowanie książek, 
Publikowanie elektroniczne, Publikacje multimedialne, Pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Publiko-
wanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line 
związanych z odżywianiem, 42 Konsultacje na temat higieny 
żywności, 44 Konsultacje psychologiczne, Usługi terapii gło-
su i terapii logopedycznej, Udzielanie informacji związanych 
z odżywianiem, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, 
Leczenie zaburzeń związanych z odżywianiem, Usługi badan 
medycznych związanych z zaburzeniami karmienia, Terapia 
karmienia, Diagnostyka zaburzeń karmienia, Konsultacje za-
burzeń karmienia.

(210) 525691 (220) 2021 03 05
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP abc

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie 
monety, Sprzęt do przetwarzania danych, komputery, Na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do trans-
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy 
i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewi-
zyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputero-
we, programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy 
komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty ma-
gnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papie-
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rowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i inne 
publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, ar-
tykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotogra-
ficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania 
fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki 
do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do foto-
grafii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowy-
wania fotografii, Albumy fotograficzne kolekcjonerskie, Karty 
do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie za-
wodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy 
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania 
fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały 
piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i za-
bawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry 
komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane do użyt-
ku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gim-
nastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 
35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multi-
medialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamo-
wych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe 
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych 
i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz 
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organi-
zacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamo-
wych, Usługi marketingu i public relations, Merchandising, 
Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro-
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputero-
wych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych 
i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych 
i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie 
internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumen-
tom dokonanie zakupu w dobrych warunkach, Promowanie 
koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów,  
38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, 
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, 
w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, świa-
tłowodową i Internet, Organizowanie systemów transmisyj-
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi 
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej 
rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci 
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z kompu-
terowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, 
Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, 
Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Do-
stęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Or-
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, 
Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charak-
terze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interak-
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem 
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu 
nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 

Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
certy muzyczne, Usługi doradcze i Informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interne-
towych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 525904 (220) 2021 03 10
(731) EXQME MARCIN WRONA & MARIUSZ KŁOPOTOWSKI 

SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Transport&Logistic exQme

(531) 26.01.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Transport międzynarodowy.

(210) 525957 (220) 2021 03 11
(731) MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

WIDZEW, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIDZEW RTS

(531) 05.13.01, 13.01.05, 18.03.21, 24.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Buty do koszykówki, Koszulki z nadruka-
mi, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki zapinane w kroku 
na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, Koszulki bez ręka-
wów, Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, 
Koszulki piłkarskie, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Ko-
szulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy pola-
rowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Kurtki, 
Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Opaski na głowę, 
Opaski przeciwpotne, Spodnie, Spodnie dresowe, 41 Eduka-
cja, rozrywka i sport.
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(210) 525965 (220) 2021 03 11
(731) BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Baranowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodjo PREMIUM GOODS

(531) 08.07.01, 11.03.09, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 Wywar, bulion, Zupy, Składniki do sporządza-
nia zup, Przetwory do zup jarzynowych, Koncentraty rosoło-
we, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowa-
nia, Ekstrakty mięsne, Preparaty do produkcji bulionu.

(210) 526066 (220) 2021 03 15
(731) WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREJDAK GRAVEL

(531) 06.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 01.03.01, 06.01.02, 26.01.04, 
26.01.21

(510), (511) 41 Organizowanie zawodów sportowych,  
Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 526089 (220) 2021 03 15
(731) OWCZAREK AGNIESZKA EXPO, Radom
(540) (znak słowny)
(540) QUAEL
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje 
do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciał, Żele do twarzy 
i do ciała, Pianki do twarzy i do ciała, Nielecznicze oliwki i bal-
samy do skóry, Nielecznicze środki do mycia i pielęgnacji stóp, 
Mydła, Nielecznicze środki do mycia i kąpieli, Środki do mycia 
i pielęgnacji włosów, Szampony, Balsamy do włosów, Odżyw-
ki do włosów, Kremy do włosów, Emulsje do włosów, Płyny 
do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów, Środki perfu-
meryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, Olejki eterycz-
ne, Dezodoranty osobiste i antyperspiranty, Środki do makijażu 
i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki do pielęgnacji i malo-
wania ust, Środki do pielęgnacji i malowania paznokci, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Środki do opala-
nia i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, Środki 
do samoopalania, Preparaty do depilacji, Pudry do makijażu, Pu-
dry do kąpieli, Puder do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji 

zębów i jamy ustnej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecz-
nicze preparaty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, Pianki do golenia, Żele do golenia, Balsamy po go-
leniu, Zapachy do wnętrz i samochodów, 5 Suplementy diety, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety do celów 
leczniczych, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, 
Suplementy diety wspomagające odchudzanie, Suplementy 
diety przeznaczone do polepszania stanu skóry, włosów i pa-
znokci oraz do ich pielęgnacji, Herbaty ziołowe do celów leczni-
czych, Produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji skóry, Kre-
my do twarzy i do ciała do celów leczniczych, Emulsje do twarzy 
i do ciała do celów leczniczych, Oliwki i balsamy lecznicze, Pro-
dukty lecznicze do stóp, Sole do kąpieli do celów medycznych, 
Lecznicze środki do pielęgnacji i malowania ust, Lecznicze środ-
ki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, 35 Marketing cyfrowy, Or-
ganizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, Tworzenie tek-
stów reklamowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi i doradztwo reklamowe i mar-
ketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Reklama 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsa-
mości korporacyjnej i tożsamości marki, Doradztwo, konsultacje 
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych i marketingowych, Re-
klama na billboardach elektronicznych, Reklama biznesowych 
stron internetowych, Udzielanie informacji związanych z rekla-
mą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Reklama 
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w In-
ternecie dla osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Badania rynku 
i analizy biznesowe, Outsourcing, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie efektywności 
biznesowej, Udostępnianie informacji dla biznesu świadczo-
nych za pośrednictwem witryny internetowej w zakresie wy-
korzystywania Internetu oraz innych mediów interaktywnych 
w celach reklamowych i marketingowych, Usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Konsul-
tacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Usługi w zakresie 
tworzenia marki, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usłu-
gi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi doradztwa w zakre-
sie public relations, Badania w zakresie public relations, Usługi 
badania opinii publicznej, Badania rynku mediów i reklamy, 
Szkolenia z zakresu public relations, Wynajem i sprzedaż miej-
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
mediach drukowanych i elektronicznych (Internet), Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Przygotowywanie materiałów 
reklamowych i merchandisingowych dla osób trzecich, Opraco-
wywanie biznesowych danych statystycznych, Analiza danych 
statystycznych z badań rynku, Opracowywanie statystycznych 
danych gospodarczych i informacji handlowych, Dostarczanie 
informacji statystycznych dotyczących biznesu, Udostępnianie 
biznesowych informacji statystycznych, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie 
kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron inter-
netowych.

(210) 526112 (220) 2021 03 15
(731) MRÓZ TYMOTEUSZ INFOGRAM, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKOPLAN
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(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dystrybucja broszur reklamowych, dystry-
bucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja 
materiałów promocyjnych, dystrybucja reklam i ogłoszeń 
handlowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
rozpowszechnianie reklam, rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich, usługi rozpowszechniania materia-
łów reklamowych, dostarczanie powierzchni reklamowych 
w globalnej sieci komputerowej, oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej w In-
ternecie, udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopi-
smach, gazetach i magazynach, w mediach elektronicznych 
prezentacje towarów i usług, wynajem powierzchni rekla-
mowej i materiałów reklamowych, wynajem powierzchni re-
klamowej na stronach internetowych, wynajem powierzchni 
reklamowej w broszurach, wynajem powierzchni reklamo-
wej w Internecie, wynajem powierzchni na cele reklamowe, 
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, pokazy towarów dla 
celów reklamowych, pokazy towarów dla celów promocyj-
nych, usługi w zakresie pokazów towarów, 39 Zwiedzanie 
turystyczne, usługi doradztwa turystycznego i informacji tu-
rystycznej, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne 
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, udzie-
lanie informacji turystycznej za pomocą komputera, usługa 
biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, organizacja 
wycieczek, organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, organi-
zacja wycieczek turystycznych, organizowanie i przeprowa-
dzanie wycieczek i zwiedzania, organizowanie wycieczek 
jednodniowych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
organizowanie wycieczek z przewodnikiem, organizowanie 
wycieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie wycie-
czek ze zwiedzaniem i wypraw, organizowanie zwiedzania 
miasta, usługi osobistych przewodników turystycznych, 
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, usłu-
gi w zakresie organizowania wycieczek, usługi w zakresie 
organizowania krótkich wycieczek, usługi w zakresie organi-
zowania wycieczek na rzecz turystów, doradztwo w zakresie 
planowania trasy podróży, doradztwo w zakresie podróży, 
informacja turystyczna, organizacja i rezerwacja podróży, 
organizacja i rezerwacja wypraw, organizacja i rezerwo-
wanie wycieczek, udostępnianie informacji turystycznych 
za pomocą komputera, świadczenie usług w zakresie infor-
macji podróżnej, udzielanie informacji dotyczących podró-
ży, udzielani informacji turystycznych, udzielanie informacji 
turystycznych za pośrednictwem Internetu, 41 Publikacje 
multimedialne, publikacja broszur, publikacja elektroniczna  
on-line periodyków i książek, publikacja i redagowanie 
materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy imprez, 
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, 
publikowanie czasopism, publikowanie czasopism w po-
staci elektronicznej w Internecie, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, 
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla 
klientów w Internecie, publikowanie drukowanych materia-
łów edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, publikowa-
nie dokumentów, publikowanie literatury instruktażowej, 
publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie 
materiałów drukowanych, publikowanie materiałów multi-
medialnych on-line, publikowanie plakatów, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie 
przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast 
on-line i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, pu-
blikowanie recenzji, publikowanie tekstów, udostępnianie 
publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych, 
usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi w zakre-

sie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji map, 
usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie 
publikowanie on-line, usługi wydawnicze, wydawanie prze-
wodników turystycznych, usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych.

(210) 526130 (220) 2021 03 15
(731) DACH I STRYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALUDIS www.dachistrych.pl

(531) 07.03.11, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12, 29.01.01
(510), (511) 6 Budowlane materiały metalowe, 19 Mate-
riały budowlane niemetalowe, 35 Sprzedaż detaliczna lub 
hurtowa następujących towarów: blacharskie materiały bu-
dowlane, metalowe materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, 37 Usługi budowlane, naprawy dachów, usługi 
instalacyjne akcesoriów dachowych.

(210) 526306 (220) 2021 03 18
(731) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Gazele Biznesu
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Banery wystawowe z papieru, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Certyfi-
katy drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma facho-
we, Czasopisma [periodyki], Długopisy kolorowe, Druki, Dru-
ki handlowe, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
ankiety, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane emble-
maty, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane foldery 
informacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowa-
ne materiały ilustracyjne, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki 
informacyjne, Dyplomy drukowane, Etui do notatników, Ga-
zety, Gazety codzienne, Kalendarze, Katalogi, Komunikaty 
prasowe [materiały drukowane], Materiały piśmienne, Mate-
riały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Notesy, Notesy 
[artykuły papiernicze], Organizery osobiste, Organizery 
na biurko, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki, Periody-
ki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakietki z tek-
tury, Plakietki papierowe, Plany drukowane, Publikacje druko-
wane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne druko-
wane, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Rapor-
ty, Reklamy drukowane, Terminarze miesięczne, Terminarze 
na biurko, Terminarze [materiały drukowane], Terminarze 
kieszonkowe, Terminarze, Wykłady drukowane, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsul-
tacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnia-
nie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i pro-
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mocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów 
i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji 
produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie konkursami w celach reklamowych, Administro-
wanie programami motywacyjnymi w celu promowania 
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowa-
nie zawodami w celach reklamowych, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji rekla-
mowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru 
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy 
odbioru reklamy, Analizy w zakresie reklamy, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie za-
rządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostar-
czanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarcza-
nie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie infor-
macji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników rekla-
mowych do przeszukiwania konsultowanych on-line, Dzia-
łalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci tele-
matycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie 
druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji 
związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych 
w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marke-
tingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych w celu wykorzystania ich jako strony interneto-
we, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania 
w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, 
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afilia-
cyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing 
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing han-
dlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Mar-
keting internetowy, Marketing referencyjny, Marketing tele-
foniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marke-
ting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów 
i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomy-
słów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii 
marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszu-
kiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatko-
wej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marke-
tingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowa-
nia nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towa-
rów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja ma-
teriałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów 
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, 
Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów rekla-
mowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Projektowanie badań marketin-

gowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowa-
nie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja on-line 
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, rekla-
ma i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprze-
daży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie 
działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalno-
ści gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu me-
diów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez pro-
mocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci kompu-
terowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościo-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Pro-
mowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz 
stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych 
w imieniu osób trzecich, 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 kampanii reklamowych, Przygoto-
wywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przy-
gotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz 
osób trzecich, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandi-
singowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamo-
wych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, 
Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama 
on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych  
on-line dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki ko-
munikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Re-
klama towarów i usług sprzedawców on-line za pośrednic-
twem przewodnika on-line do przeszukiwania, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Interne-
cie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjo-
nalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklamowe i sponsoro-
wane teksty (Tworzenie -), Reklamy on-line, Reklamy praso-
we (Przygotowywanie -), Reklamy telewizyjne, Reprodukcja 
materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputery-
zowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie 
raportów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie re-
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klamowych i sponsorowanych -), Telemarketing, Tworzenie 
reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie on-
-line przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Inter-
necie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie 
informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji 
związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania 
sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi marketingu telefonicz-
nego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi merchandisingu, Usługi 
ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania 
w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodar-
czej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi 
promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketin-
gowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redakto-
rów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, 
Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji 
finansowych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi re-
klamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingo-
we, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomo-
cą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blo-
ga, Usługi reklamowe i marketingowe on-line, Usługi rekla-
mowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu promo-
wanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz 
innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, 
Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyj-
nej i tożsamości marki, Usługi reklamowe, w tym reklama on-
-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie 
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papie-
rów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży 
towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji no-
wych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy 
danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, 
Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi reklamowe związane z rekrutacją per-
sonelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi rekla-
mowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe 
związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, 
Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi 
w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marke-
tingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz da-
nych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi w zakresie 
opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsię-
biorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usłu-
gi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczo-
ne za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi 
w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie promocji dzia-
łalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telek-
su, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie 
publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie rekla-
my i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficz-
nej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie re-
klamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie 

tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie strategii rozwoju 
marki, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promo-
cja), Usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca 
i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na ry-
nek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania spo-
łecznością on-line, Usługi związane z publiczną prezentacją 
produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawa-
nie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam 
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń 
dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów re-
klamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie 
reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie re-
klam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach inter-
netowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cy-
frowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi 
medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obra-
zów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektro-
nicznych, Przekazywanie informacji za pomocą środków 
elektronicznych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Przesy-
łanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub 
interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiado-
mości, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony interne-
towe), Telekomunikacja informacyjna, Telematyczna komuni-
kacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telema-
tyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy 
danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób 
trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Trans-
misja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez 
środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem 
interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektro-
niczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, 
Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja i od-
biór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja infor-
macji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja infor-
macji poprzez kody telematyczne, Transmisja informacji 
do celów domowych, Transmisja informacji w dziedzinie au-
diowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośred-
nictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji 
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiado-
mości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komunika-
tów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami teleko-
munikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizual-
nych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośred-
nictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja 
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, 
Usługi agencji prasowej [komunikacja], Usługi agencji praso-
wych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elek-
tronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie 
systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtual-
ne pokoje rozmów [chatroom] zakładane poprzez wysyłanie 
wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przeka-
zywanie wiadomości, przesyłanie informacji tekstowej i ob-
razowej za pomocą komputera, 39 Dostawa, wysyłanie i dys-
trybucja gazet i czasopism, 41 Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
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i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Konferencje (organizowanie i obsługa), Usługi w zakresie 
szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowania kon-
kursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania ksią-
żek i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektro-
niczna on-line książek i periodyków, Publikowanie elektro-
niczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kon-
gresów i zjazdów.

(210) 526327 (220) 2021 03 19
(731) PYRZYNA PIOTR P&P SPARK, Rudnik Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agroCOVER

(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 Materiały tekstylne w belach wykonane 
z materiałów z tworzyw sztucznych, Tkane materiały tekstyl-
ne wykonane z tworzyw sztucznych do użytku w rolnictwie, 
Tkanina do użytku w produkcji toreb, Tkanina workowa, 
Tkaniny mieszane z włókien chemicznych, Tkaniny tekstylne 
w rolkach, Tkaniny z tworzyw sztucznych, Tkaniny z włókien 
chemicznych.

(210) 526477 (220) 2021 03 22
(731) ŚWIERKO-SZYPRYT AGNIESZKA, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAUU | MIAUU

(531) 27.01.05, 29.01.13
(510), (511) 18 Buty dla psów, Kokardy dla zwierząt domo-
wych, Obroże dla psów, Szelki dla psów ii kotów, Smycze dla 
psów i kotów, Odzież dla psów i kotów, Koce dla psów i ko-
tów, 20 Posłania dla psów, Posłania dla kotów, Słupki do dra-
pania dla kotów, 28 Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, Zabawki dla kotów, Zabawki dla psów.

(210) 526747 (220) 2021 03 25
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Mist
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, cia-
ła i włosów, kosmetyki ochronne, preparaty do higieny,  
5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, żywność 
dietetyczna, żywność do celów medycznych, Preparaty 
do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, 
aerozole do celów medycznych, Krople do celów medycz-
nych, plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, 
Kompresy do celów medycznych, Kosmetyki do celów me-
dycznych, Środki i preparaty higieniczne.

(210) 526748 (220) 2021 03 25
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Pregna Lacti
(510), (511) 5 Suplementy diety, żywność do celów me-
dycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, pre-
paraty białkowe do celów medycznych, preparaty odżywcze 
do celów medycznych, preparaty witaminowe, Preparaty 
farmaceutyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, 
kapsułki, kompresy, maści, płyny, kremy, żele do celów me-
dycznych, plastry do celów medycznych, materiały opatrun-
kowe, kosmetyki do celów medycznych, środki i preparaty 
higieniczne, Testy do diagnostyki, preparaty diagnostyczne 
do celów medycznych.

(210) 526765 (220) 2021 03 26
(731) GWÓŹDŹ ADAM, GWÓŹDŹ MARCIN AUTO-MOTOR 

SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) autosiatki.pl

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 12 Siatki bagażowe do pojazdów, Uchwyt 
na rzep do bagażnika samochodowego, Uchwyt samocho-
dowy do gaśnicy, Torba - organizer do bagażnika samocho-
dowego.

(210) 526825 (220) 2021 03 29
(731) CEMENT OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) Cement Ożarów BRUKARSKI, MURARSKI 32, 5 

ZAWODOWY SPRAWNY DLA POKOLEŃ PC PEWNY 
CEMENT

(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.01, 25.01.19
(510), (511) 19 Cement, Cement budowlany, Mieszanki 
cementowe, Materiały cementujące, Cementy do użytku 
w budownictwie, Zaprawa cementowa do zastosowania 
w budownictwie, Cement gotowy do użycia do celów bu-
dowlanych, Portlandzki cement żużlowy uzyskany w wielkich 
piecach, Preparaty cementujące, Cement żużlowo - wapienny, 
Cement do wypełniania, Cementowe powłoki wzmacniające.

(210) 526849 (220) 2021 03 30
(731) KWIECIEŃ FILIP FK, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KYOTO SUSHI

(531) 26.11.01, 26.11.08, 28.03.99, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie 
lokali gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, 
stołówek, usługi restauracji samoobsługowych, usługi cate-
ringowe, organizowanie imprez okolicznościowych, wynaj-
mowanie sal na posiedzenia.

(210) 526876 (220) 2021 03 30
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) RMF
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audio-
wizualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyk-
tafony, Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty 
CD, płyty DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski 
komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dys-
ki optyczne, Dyski optyczne komputerowe, Dyski optyczne 
z nagraniami audio, Dyskietki, Dystrybutory dysków kompu-
terowych, Elektroniczne magnetyczne nośniki z nagraniami, 
Elektroniczne procesory tekstu, Filmy, błony naświetlone, 
Filmy kinematograficzne, Filmy kinematograficzne naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Głośniki, 
Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfejsy dla informatyki, 
Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety dźwiękowe, 
Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Kasety ma-
gnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wideo, 
Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekrano-
we, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Kom-
putery osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, Magne-
tyczne nośniki informacji, Maszty - anteny bezprzewodowe, 
Maszty antenowe, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszty radiotelegraficzne, Megafony, Mikrofony, Monitory, 
Monitory do komputerów, Nadajniki bezprzewodowe, Na-
dajniki cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajni-
ki do telekomunikacji, Nadajniki radiowe, Nagrane filmy, Na-
grane nośniki magnetyczne i optyczne zawierające kompu-
terowe bazy danych, Nienagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki do rejestracji 
dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofo-
niczne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne 
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficz-
ne, Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagry-
wania danych, Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwię-
kowe, obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz 
oprogramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie 
do pobierania, magazynowania, generowania, odtwarzania 
i organizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych 
i ruchomych oraz danych, Procesory tekstu, Programy gier 
komputerowych, Programy komputerowe jako software ła-
dowalny, Programy komputerowe nagrane, Programy kom-
puterowe systemu operacyjnego, Przenośne odtwarzacze 

mediów, Przenośne urządzenia do nagrywania dźwięku, 
Przenośne urządzenia do odtwarzania dźwięku, Radia i od-
biorniki radiowe, Sterujące programy komputerowe do sys-
temu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagrywania dźwię-
ku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magnetyczne, Taśmy 
wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematy-
ki, zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, 
obrazy wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz opro-
gramowanie komputerowe, w tym oprogramowanie do po-
bierania, magazynowania, generowania, odtwarzania i orga-
nizowania nagrań audio, wideo, obrazów statycznych i ru-
chomych oraz danych, Zapisane lub nagrane nośniki magne-
tyczne i optyczne, Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Bilety, Broszury, Czasopisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Formularze, blankiety, 
druki, Fotografie wydrukowane, Gazety, Gazety codzienne, 
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kartki okolicznościowe, 
Karton, Karty muzyczne z życzeniami, Katalogi, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Komiksy, 
Koperty z tworzyw sztucznych do pakowania, Książki, Malar-
stwo - obrazy, Mapy, Materiały do modelowania, Materiały 
drukowane, Materiały klejące dla papeterii i gospodarstw 
domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety architek-
toniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki - materiały pi-
śmienne, Notatniki - notesy, Notesy, Noże do papieru lub 
kartonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na do-
kumenty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamo-
we, Plansze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory 
do pisania, Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe 
szyldy papierowe, Reprodukcje graficzne, Szyldy z papieru 
lub z tektury lub z kartonu, Taśmy samoprzylepne do celów 
papierniczych lub do użytku domowego, Torebki, Torebki 
do pakowania z papieru lub z tworzyw sztucznych, Ulotki, 
Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty do gry, Gry planszowe, 
Gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry 
towarzyskie - salonowe, Pluszowe zabawki, Śmieszne rzeczy 
- atrapy, 35 Administrowanie działalnością gospodarczą 
w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, Agencje 
importowe i eksportowe, Agencje informacji handlowej, 
Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania ryn-
ku do celów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia działalnością gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie 
reklamy, Franchising, a mianowicie konsultacje i wsparcie 
w zakresie zarządzania, organizacji i promocji działalności 
gospodarczej, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchi-
singu, Implementacja i stosowanie porad - usługi zlecenio-
biorcy w dziedzinie marketingu, Impresariat w działalności 
artystycznej, Informacja handlowa, Kampanie marketingo-
we, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja infor-
macji w komputerowych bazach danych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, 
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z rekla-
mą, Marketing, Marketing bezpośredni - reklama, Marketing 
dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opracowywanie stra-
tegii i pomysłów marketingowych, Organizowanie aukcji in-
ternetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Poszuki-
wania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe w za-
kresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kinowych, 
Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
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dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, 
telewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materia-
łów reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron inter-
netowych on-line, Promowanie, reklama w zakresie działal-
ności gospodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, 
Prowadzenie i usługi agencji reklamowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Reklama billboardowa, Reklama i pro-
mocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych 
i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Reklama i usługi handlowe, Reklama i usługi 
reklamowe, Reklama kinowa, Reklama on-line za pośrednic-
twem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama osób 
trzecich i prowadzenie interesów osób trzecich w ramach 
udzielonych pełnomocnictw w zakresie działalności: radio-
wej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama 
telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotycząca sprzedaży 
artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za pośrednictwem 
przesyłania materiałów reklamowych i rozpowszechniania 
wiadomości reklamowych w sieciach komputerowych, Re-
produkcja dokumentów i dokumentacji, Reprodukcja mate-
riału reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja 
komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Transkrypcja komunika-
tów i wiadomości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek 
i innych materiałów reklamowych, Usługi agencji informacyj-
nej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi informacyj-
ne w zakresie działalności gospodarczej, Usługi aukcyjne on-
-line, Usługi domów aukcyjnych, Usługi handlu on-line, w ra-
mach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, 
a oferty zgłaszane są za pośrednictwem Internetu, Usługi 
impresariów w działalności artystycznej, Usługi menedżer-
skie, Usługi organizacji wystaw handlowych lub reklamo-
wych, Usługi public relations, Usługi rozlepiania plakatów re-
klamowych, Usługi zarządzania hotelami, Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmo-
wanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz 
danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wystawo-
wymi, Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 
38 Agencje prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Do-
starczenie ułatwień do odbioru radiowego i transmisji i usług 
radiowej, Dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych 
- isp, Elektroniczna transmisja danych i dokumentów za po-
mocą terminali komputerowych, Elektroniczne przekazywa-
nie danych i dokumentów przez terminale komputerowe 
i urządzenia elektroniczne, Elektroniczne przesyłanie wiado-
mości, Emisja programów telewizyjnych, Emisja programów 
radiowych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, Informacja 
o telekomunikacji, Internetowe stacje telewizyjne i radiowe, 
Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za po-
mocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja danych 
drogą radiową, Komunikacja przez sieci światłowodowe, Ko-
munikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja przez 
terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfrową lub sa-
telitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, Ko-
munikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, Łącz-
ność poprzez sieć światłowodów, Łączność poprzez termi-
nale komputerowe, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawa-
nie bezprzewodowe, Nadawanie programów przez sieci sa-

telitarne, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Obsłu-
ga chat roomów, Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwa-
nie anten nadajników naziemno-satelitarnych, Odpłatne 
udostępnianie czasu dostępu do komputerowych baz da-
nych, Organizowanie systemów transmisyjnych, Poczta elek-
troniczna, Poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, Poczta 
elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości, Poczta elek-
troniczna, przesyłanie informacji, Prowadzenie portalu inter-
netowego we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadze-
nie wortalu internetowego, zwłaszcza muzycznego, we wła-
snym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie rozgłośni radio-
wych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie transmisji radio-
wych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz satelitarny, 
Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy inter-
netowe - webmessaging, Przesyłanie dalej wiadomości 
przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów dro-
gą satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowo-
du, Przesyłanie danych przy pomocy terminali komputero-
wych, Przesyłanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, 
Przesyłanie informacji, Przesyłanie informacji drogą satelitar-
ną, Przesyłanie poczty elektronicznej - usługi w zakresie da-
nych związanych z pocztą elektroniczną, Przesyłanie telegra-
mów, Przesyłanie telekopii, Przesyłanie wiadomości, Przesy-
łanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, Przesy-
łanie wiadomości i obrazu przy pomocy komputera, Radio-
fonia, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewi-
zyjnych, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewi-
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Roz-
powszechnianie programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia mikrofalowego z odbiornika-
mi telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów telewizyj-
nych przekazywanych za pośrednictwem połączenia prze-
wodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna trans-
misja danych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja 
informacyjna - obejmująca strony www, Telekomunikacja 
radiowa, Telekomunikacja za pomocą terminali komputero-
wych, telematów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Te-
lekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, Te-
lematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali kom-
puterowych, Transmisja i retransmisja programów radiowych 
i telewizyjnych, Transmisja na żywo dostępna przez strony 
główne w Internecie - kamery internetowe, Transmisja obra-
zów drogą satelitarną, Transmisja plików cyfrowych, Transmi-
sja programów drogą satelitarną, Transmisja programów dro-
gą satelitarną i kablową, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja satelitarna, Transmisje i retransmisje programów 
radiowych, Transmisje radiowe i telewizyjne, w tym kablowe, 
Transmitowanie dźwięku i obrazu, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Udostępnianie stron interneto-
wych, Usługi agencji informacyjnych, Usługi dostępu do por-
talu internetowego, Usługi emisji satelitarnej w zakresie roz-
rywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie sportu, Usługi in-
formacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi ko-
munikacji satelitarnej dla użytkowników biznesowych, Usługi 
nadawania drogą kablowa i satelitarną, Usługi nadawania 
satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
ogłoszeń elektronicznych - telekomunikacja, Usługi on-line, 
a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarne-
go, Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania 
głosu, Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi teleko-
munikacji satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pomocą sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyj-
ne, mianowicie usługi sieci światłowodowych, Usługi telek-
sowe i telefaksowe, Usługi transmisyjne dotyczące głosu, 
obrazu i danych, Usługi w zakresie internetowych emisji ra-
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diowych, Usługi w zakresie obsługi i najmu sprzętu do tele-
komunikacji, szczególnie do transmisji radiowej i telewizyj-
nej, Usługi w zakresie obsługi satelitarnej dotyczące transmi-
sji dźwięku lub obrazu, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie przekierowywa-
nia do witryn internetowych, Usługi w zakresie telefonii inter-
netowej, Usługi w zakresie transmisji telewizyjnych i radio-
wych, Usługi w zakresie zleceń przywoławczych w zakresie 
radia, telefonii, Internetu lub innych środków elektronicz-
nych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, Wypoży-
czanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie czasu 
dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożyczanie 
dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie 
urządzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń służących do nadawania sygnałów audio, Wypożycza-
nie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zesta-
wów do nadawania satelitarnego, Zapewnianie dostępu 
do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do stron 
internetowych, Zbieranie, opracowywanie i przekazywanie 
wiadomości i informacji, 41 Administrowanie loteriami 
na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy wyjazdowe, E-lear-
ning, Interaktywne i korespondencyjne kursy i sesje, prowa-
dzone on-line za pośrednictwem połączenia telekomunika-
cyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone za po-
mocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym piosen-
karskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, 
Losowanie nagród - loterie, Montaż filmów kinowych, Mon-
taż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów 
radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie 
i prowadzenie pokazów, konferencji i kongresów, Organizo-
wanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie rozrywki 
internetowej, radiowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie czasu wolne-
go, Organizowanie festiwali, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów piękności, Organizowanie konkursów edukacyj-
nych lub rozrywkowych, Organizowanie konkursów lub lote-
rii audioteksowych, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
internetowych, korespondencyjnych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie spektakli, Organizowanie zabaw, Prezento-
wanie programów radiowych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Produkcja i dystrybucja filmów, 
Produkcja i organizowanie widowisk muzycznych, Produkcja 
imprez sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja progra-
mów radiowych i/lub programów telewizyjnych, Produkcja 
przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, filmowa i tele-
wizyjna, Programowanie i sporządzanie programu telewizyj-
nego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji sateli-
tarnej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozryw-
kowe, Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie progra-
mów radiowych, Publikowanie czasopism elektronicznych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektro-
niczne, Publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
piosenek, Publikowanie tekstów i muzyki, Radiowe i telewi-
zyjne serwisy informacyjne, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja programów radiowych w zakresie planowania, 
Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże fotograficzne, 
Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria programów radio-
wych lub telewizyjnych, Rozrywka - widowiska, Selekcja 

i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania ra-
diowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki 
tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w stu-
diach nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i wi-
dowisk artystycznych, organizowania zawodów sportowych, 
Usługi dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty re-
klamowe, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko-
wych, Usługi edukacyjne świadczone przez radio, Usługi fe-
stiwali muzycznych i piosenkarskich, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagry-
wania na taśmach magnetowidowych, Usługi nauczania, 
Usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozryw-
kowych, Usługi organizowania plebiscytów muzycznych 
i piosenkarskich, Usługi organizowania rozrywki radiowej, 
Usługi reporterskie, Usługi studia do prób - nagrywanie, Usłu-
gi studia nagrań, Usługi świadczone przez parki rozrywki, 
Usługi udostępniania nagranych nośników dźwięku lub ob-
razu, Usługi udostępniania plików audio i video on-line, Usłu-
gi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi w za-
kresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie produkcji 
i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i imprez roz-
rywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produkcji wi-
dowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania on-line, 
Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska mu-
zyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawa-
ne za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska te-
atralne i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji te-
atralnych i rekwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Wypożyczanie stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zor-
ganizowane z zakresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie 
rozrywki drogą radiową, Przygotowywanie i realizacja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Usługi produkcji radio-
wej, 42 Administrowanie stronami internetowymi, Aktualiza-
cja, powielanie, projektowanie, wypożyczanie, instalacje, 
konserwacja, doradztwo w zakresie oprogramowania, Anali-
za systemów IT, Doradztwo komputerowe, Doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Dostarczanie i opraco-
wywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola jakości, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzyski-
wanie komputerowych baz danych, Prognozowanie pogo-
dy, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udo-
stępnianie miejsca na serwerach - strony internetowe, Usługi 
projektowania i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej, Usługi związane z prognozami meteorolo-
gicznymi, Wypożyczanie i hosting serwerów, Wypożyczanie 
komputerów, 43 Bary szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwa-
terowania, Domy turystyczne, Domy wypoczynkowe, Hote-
le, Kantyny, Kafeterie i bufety, Kawiarnie, Motele, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie 
zakwaterowania, Pensjonaty, Restauracje, Restauracje samo-
obsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje 
kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, Usługi hotelowe, 
motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wynajmowanie po-
mieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posie-
dzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji prze-
nośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Licencjonowanie programów komputero-
wych, Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw 
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domen, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektual-
nej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie pro-
gramów radiowych i telewizyjnych - usługi prawne, Licencjo-
nowanie praw związanych z programami, produkcjami i for-
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi - usługi prawne.

(210) 526882 (220) 2021 03 30
(731) RADIO MUZYKA FAKTY GRUPA RMF  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków

(540) (znak słowny)
(540) RMF 24
(510), (511) 9 Anteny, Aparaty do przetwarzania informacji, 
Aparaty do rejestracji dźwięku, Aparaty fotograficzne audiowi-
zualne, Urządzenia do nauki, Drukarki komputerowe, Dyktafony, 
Dyski do nagrywania dźwięku i obrazu takie jak: płyty CD, płyty 
DVD, płyty video CD, Dyski kompaktowe, Dyski komputerowe, 
Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne, Dyski 
optyczne komputerowe, Dyski optyczne z nagraniami audio, 
Dyskietki, Dystrybutory dysków komputerowych, Elektroniczne 
magnetyczne nośniki z nagraniami, Elektroniczne procesory 
tekstu, Filmy, błony naświetlone, Filmy kinematograficzne, Filmy 
kinematograficzne naświetlone, Filmy rysunkowe animowane, 
Filmy wideo, Głośniki, Głośniki komputerowe, Interfejsy, Interfej-
sy dla informatyki, Interfejsy komputerowe, Kasety audio, Kasety 
dźwiękowe, Kasety i taśmy wideo, Kasety magnetofonowe, Ka-
sety magnetyczne z nagraniami, Kasety muzyczne, Kasety wi-
deo, Kasety wideo z grami, Kompaktowe dyski optyczne, Kom-
paktowe odtwarzacze płyt, Komputerowe monitory ekranowe, 
Komputerowe urządzenia peryferyjne, Komputery, Komputery 
osobiste, Laptopy, Magnetyczne nośniki danych, Magnetyczne 
nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, Magnetyczne nośniki 
informacji, Maszty - anteny bezprzewodowe, Maszty antenowe, 
Maszty do anten bezprzewodowych, Maszty radiotelegraficz-
ne, Megafony, Mikrofony, Monitory, Monitory do komputerów, 
Nadajniki bezprzewodowe, Nadajniki cyfrowe, Nadajniki często-
tliwości radiowych, Nadajniki do telekomunikacji, Nadajniki ra-
diowe, Nagrane filmy, Nagrane nośniki magnetyczne i optyczne 
zawierające komputerowe bazy danych, Nienagrane magne-
tyczne nośniki danych, Nośniki danych magnetyczne, Nośniki 
do rejestracji dźwięku, Nośniki informacji optyczne, Odtwarza-
cze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt kompakto-
wych, Optyczne nośniki danych, Optyczne nośniki informacji, 
Optyczne nośniki medialne, Osobiste urządzenia stereofonicz-
ne, Pamięci komputerowe, Pamięci USB, Pliki graficzne do ścią-
gnięcia do telefonu komórkowego, Pliki muzyczne do ściągnię-
cia do telefonu komórkowego, Płyty fonograficzne, Płyty kom-
paktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, 
Zapisane dane, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy wi-
deo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowanie 
komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, maga-
zynowania, generowania, odtwarzania i organizowania nagrań 
audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz danych, 
Procesory tekstu, Programy gier komputerowych, Programy 
komputerowe jako software ładowalny, Programy komputero-
we nagrane, Programy komputerowe systemu operacyjnego, 
Przenośne odtwarzacze mediów, Przenośne urządzenia do na-
grywania dźwięku, Przenośne urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Radia i odbiorniki radiowe, Sterujące programy kom-
puterowe do systemu operacyjnego, nagrane, Taśmy do nagry-
wania dźwięku, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magne-
tyczne, Taśmy wideo, Totalizatory, Urządzenia do nagrywania, 
Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowa-
nia dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia 
nadawcze, Zapisane dane dotyczące określonej problematyki, 
zwłaszcza muzycznej, w tym tekst, nagrania dźwiękowe, obrazy 

wideo, obrazy statyczne, obrazy ruchome oraz oprogramowa-
nie komputerowe, w tym oprogramowanie do pobierania, ma-
gazynowania, generowania, odtwarzania i organizowania na-
grań audio, wideo, obrazów statycznych i ruchomych oraz da-
nych, Zapisane lub nagrane nośniki magnetyczne i optyczne, 
Przekaźniki radiowe, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, 
16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bilety, Broszury, Czaso-
pisma, Druki, Dzienniki, Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pa-
kowania, Formularze, blankiety, druki, Fotografie wydrukowane, 
Gazety, Gazety codzienne, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 
Kartki okolicznościowe, Karton, Karty muzyczne z życzeniami, 
Katalogi, Kleje do materiałów papierniczych lub do użytku do-
mowego, Komiksy, Koperty z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Książki, Malarstwo - obrazy, Mapy, Materiały do modelowa-
nia, Materiały drukowane, Materiały klejące dla papeterii i go-
spodarstw domowych, Materiały piśmienne, Modele, makiety 
architektoniczne, Naklejki adresowe, Nalepki, naklejki - materiały 
piśmienne, Notatniki - notesy, Notesy, Noże do papieru lub kar-
tonu, Obrazy, Ochronne okładki na książki, Okładki na doku-
menty, Papeterie, Papier, Papier listowy, Papierowe podstawki 
pod kufle do piwa, Periodyki, Pędzle, Plakaty reklamowe, Plan-
sze, Pocztówki i widokówki, Prospekty, Przybory do pisania, Pu-
blikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promo-
cyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe szyldy papierowe, Re-
produkcje graficzne, Szyldy z papieru lub z tektury lub z kartonu, 
Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub do użytku 
domowego, Torebki, Torebki do pakowania z papieru lub z two-
rzyw sztucznych, Ulotki, Woreczki, 28 Balony do zabawy, Karty 
do gry, Gry planszowe, Gry przenośne z wyświetlaczami ciekło-
krystalicznymi, Gry towarzyskie - salonowe, Pluszowe zabawki, 
Śmieszne rzeczy - atrapy, 35 Administrowanie działalnością go-
spodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie hotelami, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje informacji handlo-
wej, Analizy w zakresie marketingu, Aukcje telefoniczne i telewi-
zyjne, Badania i analizy rynku, Badania informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, Badanie opinii, Badania rynku do ce-
lów reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, Fran-
chising, a mianowicie konsultacje i wsparcie w zakresie zarzą-
dzania, organizacji i promocji działalności gospodarczej, Han-
dlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Implementacja 
i stosowanie porad - usługi zleceniobiorcy w dziedzinie marke-
tingu, Impresariat w działalności artystycznej, Informacja han-
dlowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja danych dla osób 
trzecich, Kompilacja informacji w komputerowych bazach da-
nych, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby kompu-
terowych baz danych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk 
związanych z reklamą, Marketing, Marketing bezpośredni - re-
klama, Marketing dotyczący promocji, Obróbka tekstów, Opra-
cowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Organizowa-
nie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, 
Poszukiwania w zakresie patronatu, Pośrednictwo handlowe 
w zakresie produkcji reklam radiowych, telewizyjnych i kino-
wych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
wideo do celów reklamowych, Produkcja reklam radiowych, te-
lewizyjnych oraz kinowych, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, Promocja, reklama i marketing stron interneto-
wych on-line, Promowanie, reklama w zakresie działalności go-
spodarczej, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci teleko-
munikacyjnych, Prowadzenie domów aukcyjnych, Prowadzenie 
i usługi agencji reklamowych, Publikowanie tekstów reklamo-
wych, Reklama billboardowa, Reklama i promocja sprzedaży 
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za po-
średnictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Reklama 
i usługi handlowe, Reklama i usługi reklamowe, Reklama kinowa, 
Reklama on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komu-
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nikacyjnej, Reklama osób trzecich i prowadzenie interesów 
osób trzecich w ramach udzielonych pełnomocnictw w zakre-
sie działalności: radiowej, telewizyjnej lub kinowej, Reklama po-
przez wszystkie publiczne środki komunikacyjne, Reklama ra-
diowa, Reklama telewizyjna, Reklama, w tym promocja dotyczą-
ca sprzedaży artykułów i usług na rzecz osób trzecich, za po-
średnictwem przesyłania materiałów reklamowych i rozpo-
wszechniania wiadomości reklamowych w sieciach kompute-
rowych, Reprodukcja dokumentów i dokumentacji, Reproduk-
cja materiału reklamowego, Rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, Sprawowanie patronatu medialnego, Systematyzacja 
komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, Transkrypcja komunikatów i wia-
domości, Transkrypcja informacji, Tworzenie tekstów reklamo-
wych i sponsorowanych, Uaktualnianie ulotek i innych materia-
łów reklamowych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi aukcyjne on-line, Usługi domów au-
kcyjnych, Usługi handlu on-line, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a oferty zgłaszane są za pośred-
nictwem Internetu, Usługi impresariów w działalności artystycz-
nej, Usługi menedżerskie, Usługi organizacji wystaw handlo-
wych lub reklamowych, Usługi public relations, Usługi rozlepia-
nia plakatów reklamowych, Usługi zarządzania hotelami, Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie mate-
riałów reklamowych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych 
baz danych, Zarządzanie i administrowanie miejscami wysta-
wowymi, Zarządzanie profesjonalną działalnością artystyczną, 
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie w mediach, 38 Agencje 
prasowe, Bezpieczna poczta elektroniczna, Dostarczenie uła-
twień do odbioru radiowego i transmisji i usług radiowej, Dzier-
żawa czasu dostępu do witryn internetowych - isp, Elektronicz-
na transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali kom-
puterowych, Elektroniczne przekazywanie danych i dokumen-
tów przez terminale komputerowe i urządzenia elektroniczne, 
Elektroniczne przesyłanie wiadomości, Emisja programów tele-
wizyjnych, Emisja programów radiowych, Emisja radiowa, Emi-
sja telewizyjna, Informacja o telekomunikacji, Internetowe stacje 
telewizyjne i radiowe, Komputerowa transmisja informacji udo-
stępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komuni-
kacja danych drogą radiową, Komunikacja przez sieci światło-
wodowe, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komuni-
kacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję cyfro-
wą lub satelitę, Komunikacja radiowa, Komunikacja telefoniczna, 
Komunikacja telegraficzna, Komunikacja za pośrednictwem 
analogowych i cyfrowych terminali komputerowych, Łączność 
poprzez sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Mobilna komunikacja radiowa, Nadawanie bezprze-
wodowe, Nadawanie programów przez sieci satelitarne, Nada-
wanie programów telewizji satelitarnej, Obsługa chat roomów, 
Obsługa przekazu fonicznego, Obsługiwanie anten nadajników 
naziemno-satelitarnych, Odpłatne udostępnianie czasu dostę-
pu do komputerowych baz danych, Organizowanie systemów 
transmisyjnych, Poczta elektroniczna, Poczta elektroniczna 
i skrzynki pocztowe, Poczta elektroniczna i usługi przesyłania 
wiadomości, Poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, Pro-
wadzenie portalu internetowego we własnym imieniu i na wła-
sną rzecz, Prowadzenie wortalu internetowego, zwłaszcza mu-
zycznego, we własnym imieniu i na własną rzecz, Prowadzenie 
rozgłośni radiowych, Prowadzenie transmisji, Prowadzenie 
transmisji radiowych i telewizyjnych poprzez Internet, Przekaz 
satelitarny, Przekazywanie informacji różnego rodzaju na adresy 
internetowe - webmessaging, Przesyłanie dalej wiadomości 
przez telefon, Przesyłanie danych, dźwięków i obrazów drogą 
satelitarną, Przesyłanie danych przy pomocy światłowodu, Prze-

syłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, Przesy-
łanie dźwięków i obrazów drogą satelitarną, Przesyłanie infor-
macji, Przesyłanie informacji drogą satelitarną, Przesyłanie pocz-
ty elektronicznej - usługi w zakresie danych związanych z pocz-
tą elektroniczną, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie telekopii, 
Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie wiadomości za pomocą 
sieci komputerowych, Przesyłanie wiadomości i obrazu przy 
pomocy komputera, Radiofonia, Rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych transmitowanych za pośrednic-
twem satelitów, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia mikrofalowego 
z odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie programów 
telewizyjnych przekazywanych za pośrednictwem połączenia 
przewodowego z odbiornikami telewizyjnymi, Satelitarna trans-
misja danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej 
on-line, Telekomunikacja informacyjna, Telekomunikacja infor-
macyjna - obejmująca strony www, Telekomunikacja radiowa, 
Telekomunikacja za pomocą terminali komputerowych, telema-
tów, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, Telekomunikacja 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, Telematyczna komu-
nikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Transmi-
sja i retransmisja programów radiowych i telewizyjnych, Trans-
misja na żywo dostępna przez strony główne w Internecie - ka-
mery internetowe, Transmisja obrazów drogą satelitarną, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja programów drogą satelitar-
ną, Transmisja programów drogą satelitarną i kablową, Transmi-
sja programów radiowych, Transmisja satelitarna, Transmisje 
i retransmisje programów radiowych, Transmisje radiowe i tele-
wizyjne, w tym kablowe, Transmitowanie dźwięku i obrazu, 
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostęp-
nianie stron internetowych, Usługi agencji informacyjnych, 
Usługi dostępu do portalu internetowego, Usługi emisji sateli-
tarnej w zakresie rozrywki, Usługi emisji satelitarnej w zakresie 
sportu, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunika-
cją, Usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników bizneso-
wych, Usługi nadawania drogą kablowa i satelitarną, Usługi 
nadawania satelitarnego w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ogłoszeń elektronicznych - telekomunikacja, Usługi on-
-line, a mianowicie przesyłanie wiadomości, Usługi prowadzenia 
wideokonferencji satelitarnych, Usługi przekazu satelitarnego, 
Usługi przekazywania głosu i obrazu, Usługi przesyłania głosu, 
Usługi światłowodowej telekomunikacji, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą 
sieci światłowodowych, Usługi telekomunikacyjne, mianowicie 
usługi sieci światłowodowych, Usługi teleksowe i telefaksowe, 
Usługi transmisyjne dotyczące głosu, obrazu i danych, Usługi 
w zakresie internetowych emisji radiowych, Usługi w zakresie 
obsługi i najmu sprzętu do telekomunikacji, szczególnie 
do transmisji radiowej i telewizyjnej, Usługi w zakresie obsługi 
satelitarnej dotyczące transmisji dźwięku lub obrazu, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych i telewizyjnych, Usługi 
w zakresie przekierowywania do witryn internetowych, Usługi 
w zakresie telefonii internetowej, Usługi w zakresie transmisji te-
lewizyjnych i radiowych, Usługi w zakresie zleceń przywoław-
czych w zakresie radia, telefonii, Internetu lub innych środków 
elektronicznych, Wynajem odbiorczych anten satelitarnych, 
Wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, Wypożyczanie 
czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, Wypożycza-
nie dekoderów sygnałów, Wypożyczanie kanałów łącznościo-
wych, Wypożyczanie sprzętu nadawczego, Wypożyczanie 
urządzeń do przekazywania informacji, Wypożyczanie urzą-
dzeń do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń służą-
cych do nadawania sygnałów audio, Wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, Wypożyczanie zestawów do nadawania 
satelitarnego, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do stron internetowych, Zbieranie, opra-
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cowywanie i przekazywanie wiadomości i informacji, 41 Admi-
nistrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, Edukacyjne kursy 
wyjazdowe, E-learning, Interaktywne i korespondencyjne kursy 
i sesje, prowadzone on-line za pośrednictwem połączenia tele-
komunikacyjnego lub sieci komputerowej bądź prowadzone 
za pomocą innych środków, Konkursy muzyczne, w tym pio-
senkarskie, Konkursy przez telefon, Kursy szkoleniowe, Loterie, 
Losowanie nagród - loterie, Montaż filmów kinowych, Montaż 
lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm dźwię-
kowych, Montaż taśm wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Organizowanie i prowadze-
nie pokazów, konferencji i kongresów, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów, Organizowanie rozrywki internetowej, ra-
diowej i telewizyjnej, Organizowanie wystaw kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie czasu wolnego, Organizowanie 
festiwali, Organizowanie i prowadzenie konkursów piękności, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów lub loterii audioteksowych, Organi-
zowanie kursów edukacyjnych, internetowych, koresponden-
cyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie spektakli, Organi-
zowanie zabaw, Prezentowanie programów radiowych, Produk-
cja filmów, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja 
i dystrybucja filmów, Produkcja i organizowanie widowisk mu-
zycznych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, 
Produkcja programów radiowych i/lub programów telewizyj-
nych, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Programowanie i sporządzanie programu 
telewizyjnego i radiowego, Prowadzenie agencji artystycznych, 
Przedstawienia nadawane za pośrednictwem telewizji satelitar-
nej, Przedstawienia plenerowe stanowiące usługi rozrywkowe, 
Przedstawienia teatralne, Przygotowywanie programów radio-
wych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie 
elektroniczne on-line nie do pobrania, Publikowanie elektro-
nicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publi-
kowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośni-
kach danych, Publikowanie piosenek, Publikowanie tekstów 
i muzyki, Radiowe i telewizyjne serwisy informacyjne, Radiowe 
programy rozrywkowe, Realizacja programów radiowych w za-
kresie planowania, Rejestrowanie na taśmach video, Reportaże 
fotograficzne, Reporterskie usługi agencyjne, Reżyseria progra-
mów radiowych lub telewizyjnych, Rozrywka - widowiska, Se-
lekcja i kompilacja nagrań muzycznych do rozpowszechniania 
radiowego przez osoby trzecie, Świadczenie usług przez parki 
tematyczne, Tłumaczenia, Udostępnianie urządzeń w studiach 
nagrań, Usługi dotyczące organizowania pokazów i widowisk 
artystycznych, organizowania zawodów sportowych, Usługi 
dotyczące publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez radio, Usługi festiwali muzycz-
nych i piosenkarskich, Usługi informacyjne w zakresie biletów 
na widowiska, Usługi loterii, Usługi nagrywania na taśmach ma-
gnetowidowych, Usługi nauczania, Usługi organizowania kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi organizowania 
plebiscytów muzycznych i piosenkarskich, Usługi organizowa-
nia rozrywki radiowej, Usługi reporterskie, Usługi studia do prób 
- nagrywanie, Usługi studia nagrań, Usługi świadczone przez 
parki rozrywki, Usługi udostępniania nagranych nośników 
dźwięku lub obrazu, Usługi udostępniania plików audio i video 
on-line, Usługi w dziedzinie rozrywki radiowej i telewizyjnej, 
Usługi w zakresie opracowywania reportaży, Usługi w zakresie 
produkcji i organizowania widowisk, spektakli, koncertów i im-
prez rozrywkowych lub kulturalnych, Usługi w zakresie produk-
cji widowisk na żywo, Usługi w zakresie publikowania on-line, 
Usługi w zakresie wypożyczania taśm i kaset, Widowiska mu-

zyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Widowiska nadawane 
za pośrednictwem telewizji satelitarnej, Widowiska teatralne 
i widowiska muzyczne, Wypożyczanie dekoracji teatralnych i re-
kwizytów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie 
stacji radiowych i telewizyjnych, Zabawy zorganizowane z za-
kresu rozrywki lub edukacji, Dostarczanie rozrywki drogą radio-
wą, Przygotowywanie i realizacja programów radiowych i tele-
wizyjnych, Usługi produkcji radiowej, 42 Administrowanie stro-
nami internetowymi, Aktualizacja, powielanie, projektowanie, 
wypożyczanie, instalacje, konserwacja, doradztwo w zakresie 
oprogramowania, Analiza systemów IT, Doradztwo komputero-
we, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Dostarcza-
nie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Kontrola ja-
kości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektro-
niczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu do-
stępu zdalnego, Odzyskiwanie danych komputerowych, Odzy-
skiwanie komputerowych baz danych, Prognozowanie pogody, 
Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie 
miejsca na serwerach - strony internetowe, Usługi projektowa-
nia i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej, 
Usługi związane z prognozami meteorologicznymi, Wypoży-
czanie i hosting serwerów, Wypożyczanie komputerów, 43 Bary 
szybkiej obsługi, Biura i agencje zakwaterowania, Domy tury-
styczne, Domy wypoczynkowe, Hotele, Kantyny, Kafeterie i bu-
fety, Kawiarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Organizowanie obozów 
wakacyjnych w zakresie zakwaterowania, Pensjonaty, Restaura-
cje, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjo-
natach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Usługi barowe, 
Usługi hotelowe, motelowe, kawiarniane i restauracyjne, Wynaj-
mowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia, mityngi, narady, pokazy i konferencje, Wypoży-
czanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie konstrukcji 
przenośnych, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej 
i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Wypożyczanie 
urządzeń do gotowania, 45 Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Licencjonowanie programów komputerowych, 
Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie 
własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Zarządzanie pra-
wami autorskimi, Licencjonowanie programów radiowych i te-
lewizyjnych - usługi prawne, Licencjonowanie praw związanych 
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo 
i radiowymi - usługi prawne.

(210) 526932 (220) 2021 03 31
(731) HYLA KRYSTYNA PRODUCENT MEBLI WH PLUS, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT MEBLI WH PLUS

(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wy-
posażenia domu, Meble tapicerowane, Meble skórzane, 
Narożniki [meble], Meble wielofunkcyjne, Meble sypialne, 
Meble wypoczynkowe, Meble do siedzenia, Meble modu-
łowe [kombinowane], Meble domowe, biurowe i ogrodo-
we, Meble z opcją zmieniania w łóżka, Zestawy mebli, Ka-
napy, Sofy, Fotele, Podnóżki, Pufy [meble], Elementy me-
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blowe, Płyty meblowe, Panele meblowe, Elementy meta-
lowe mebli segmentowych [meble], Osprzęt niemetalowy 
do mebli, Gałki do frontów meblowych, niemetalowe, 
Półki [meble], Szafki, Fronty szuflad, Drzwiczki do mebli, 
Wyroby stolarskie, Fronty do szaf i szafek, 35 Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi pośrednictwa han-
dlowego w obrocie meblami, Usługi sprzedaży artykułów 
wyposażenia wnętrz, artykułów użytku domowego, arty-
kułów dekoracyjnych, tekstyliów.

(210) 526942 (220) 2021 03 31
(731) KRAUS PIOTR, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) cel6zer
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie handlu odzieżą i usługi informacyjne dla 
konsumentów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tektów, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 526946 (220) 2021 04 01
(731) GSH Trademarks Limited, Nikozja, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TETRI

(531) 02.01.02, 02.01.20, 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.08, 
24.01.09

(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocen-
towe [napoje], Ekstrakty alkoholowe, Esencje alkoholo-
we, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], 
Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane 
napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, 
Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne 
niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz 
[alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Likier miętowy, 
Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Na-
poje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje alko-
holowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, 
Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, 
Whisky, Wino, Wódka.

(210) 527087 (220) 2021 04 06
(731) ZIELIŃSKI ŁUKASZ INSIGHT, Skarżysko-Kamienna
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) TOP GAR

(531) 02.01.01, 02.01.23, 11.03.18, 05.07.24, 26.01.14, 26.01.15, 
26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów, 
Produkcja seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie perio-
dyków, Pisanie scenariuszy, Pisanie książek, Fotografia, 
Produkcja podcastów, Produkcja programów radiowych, 
Publikowanie videoblogów, Publikowanie filmów, Publi-
kowanie seriali, Publikowanie periodyków, Publikowanie 
tekstów, Wydawanie książek, Publikowanie zdjęć, Publiko-
wanie podcastów, Publikowanie reklam, Usługi wystąpień 
publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Organizacja 
i prowadzenie szkoleń, Organizacja i prowadzenie warsz-
tatów, Organizacja i prowadzenie konferencji, Organizacja 
i prowadzenie wykładów, Prowadzenie wydarzeń publicz-
nych i prywatnych [np. imprezy firmowe], Organizacja 
i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Świadczenie 
usług edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez reportaże 
w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, 
Świadczenie usług edukacyjnych lub rozrywkowych po-
przez wywiady w szczególności o tematyce kulinarnej lub 
podróżniczej, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Świadcze-
nie usług edukacyjnych lub rozrywkowych poprzez bloga 
w szczególności o tematyce kulinarnej lub podróżniczej, 
Świadczenie usług edukacyjnych lub rozrywkowych po-
przez videobloga w szczególności o tematyce kulinarnej 
lub podróżniczej, Świadczenie usług edukacyjnych lub 
rozrywkowych poprzez podcast w szczególności o tema-
tyce kulinarnej lub podróżniczej, Świadczenie usług edu-
kacyjnych lub rozrywkowych poprzez kanały mediów spo-
łecznościowych w szczególności o tematyce kulinarnej lub 
podróżniczej, Usługi wydawnicze, Usługi publicystyczne, 
Usługi wynajmu studio filmowych, Usługi wynajmu sprzę-
tu foto/audio/video, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywko-
we w postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Prowadzenie kursów 
internetowych w zakresie diet, Publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Pu-
blikowanie czasopism internetowych, Udostępnianie pu-
blikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub 
Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą Internetu, 
Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interne-
towej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostęp-
nianej przez Internet, Usługi rozrywkowe dostarczane przez 
Internet.
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(210) 527300 (220) 2021 04 06
(731) AVIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane z terapią i za-
biegami terapeutycznymi, Usługi szkoleniowe związane 
z terapią i zabiegami terapeutycznymi, Usługi szkoleniowe 
związane z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn 
poprzez hipnozę, Sympozja, seminaria edukacyjne związane 
z terapią i zabiegami terapeutycznymi, Organizowanie spo-
tkań z dziedziny edukacji terapeutycznej, Nauczanie terapii 
w zakresie pracy ciałem, Usługi edukacyjne dotyczące tera-
pii kosmetycznej, Publikacje z dziedziny terapii i zabiegów 
terapeutycznych, 44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakre-
sie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi po-
radnictwa psychologicznego, Doradztwo psychologiczne, 
Konsultacje psychologiczne, Terapia psychologiczna dla 
dorosłych i dzieci, Usługi w zakresie terapii zajęciowej i re-
habilitacji, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Pilates 
terapeutyczny, Zabiegi terapeutyczne, Masaże terapeutycz-
ne, Terapia relaksacyjna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, 
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania.

(210) 527321 (220) 2021 04 06
(731) LADRA TOMASZ, Zajączki Drugie
(540) (znak słowny)
(540) LADURO
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) 
[budownictwo], Drzwi (Urządzenia do otwierania -) nie-
elektryczne, Drzwi wahadłowe metalowe, Gałki [uchwyty] 
metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Klamki do drzwi 
metalowe, Metalowe drzwi składane, Odrzwia metalowe, 
Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Ościeżnice 
metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Altany konstruk-
cje z metalu, Balustrady metalowe, Konstrukcje metalowe, 
Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Statuetki z metali 
nieszlachetnych, Okucia metalowe do mebli, Kółka samona-
stawne do mebli metalowe, Metalowe wsporniki do mebli, 
11 Abażury, Klosze do lamp [kominki], Kuliste klosze do lamp, 
Lampy stojące, Stelaże do abażurów, Żyrandole, Urządzenia 
i instalacje oświetleniowe, Światła sufitowe, Lampy oświetle-
niowe, Lampy łukowe, Lampy elektryczne, Abażury do lamp, 
Klosze do lamp [kominki], Urządzenia i instalacje oświetlenio-
we, 18 Okładziny do mebli ze skóry, Wykończenia i dekoracje 
ze skóry do mebli, 20 Nogi do mebli, Drzwi do mebli, Stopki 
do mebli, Osprzęt niemetalowy do mebli, Panele drewnia-
ne do mebli, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, Wykończe-
niowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, Meble, 
Pulpity [meble], Kartoteki [meble], Zagłówki [meble], Meble 
metalowe, Meble szkolne, Parawany [meble], Meble ogrodo-
we, Meble biurowe, Nadmuchiwane meble, Ławy [meble], 
Wózki barowe [meble], Wolnostojące przepierzenia [meble], 
Półki do kartotek [meble], Osłony do kominków (meble), 
Stojaki na ręczniki [meble], Stojaki na książki [meble], Tabo-
rety ze schodkiem [meble], Stoły z imadłem [meble], Rolety 
wewnętrzne okienne [meble], Rolety z plecionek drewnia-
nych [meble], Wyroby stolarskie, Kółka do zasłon, Dekoracje 

wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Statuetki z drewna, wosku, gipsu lub 
tworzyw sztucznych, Biblioteczki [regały na książki], Blaty 
stołowe, Blok rzeźniczy [stolik], Dozowniki stałe do ręczników 
niemetalowe, Fotele fryzjerskie, Garderoby, Kanapo-tapcza-
ny, Kanapy, Kojce, Kółka samonastawne, nie z metalu, Ko-
mody, Konsole, Kozły [stojaki meblowe], Kredensy, Krzesełka 
kąpielowe dla małych dzieci, Krzesła, Lustra (srebrzone szkło), 
Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemow-
ląt, Płytki z prasowanego bursztynu, Pokrowce na odzież 
[magazynowanie], Pokrowce na odzież [szafa], Półka na tale-
rze, Półki biblioteczne, Półki magazynowe, Pulpity do pracy 
w pozycji stojącej, Przewijaki, Przenośne biurka, Postumen-
ty pod doniczki na kwiaty, Siedzenia metalowe, Siedzenia 
prysznicowe, Skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, 
Skrzynie [paki] niemetalowe, Skrzynki na zabawki, Stano-
wiska maszyn liczących, Stojaki do butelek, Stojaki na broń, 
Stojaki na czasopisma, Stojaki, półki, Stoliczki na kolana, Szafki 
na lekarstwa, Stoły warsztatowe, Stoły metalowe, Stoły kre-
ślarskie, Stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, Sto-
ły do masażu, Stoły, Stoliki ruchome pod komputery, Stoliki 
pod maszyny do pisania, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, 
Tablice do zawieszania kluczy, Taborety, Toaletki, Umywalki 
obudowane szafką, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, Wózki meblowe, Wyroby wikliniarskie, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Kółka samonastawne do łóżek niemetalo-
we, Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, 
Łóżka drewniane, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Pod-
stawy łóżek, Obrazy (Ramy do -), Ramki do haftowania, Ramy 
obrazów [Listwy do -], Haki do zasłon, Karnisze do zasłon, 
Krążki z tworzyw sztucznych do zasłon [na linki], Poziome 
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Prowadnice do zasłon, Ro-
lety wewnętrzne okienne papierowe, Rolki do zasłon, Sznury 
do podwiązywania zasłon, Uchwyty do zasłon, nie z materia-
łów tekstylnych, Haczyki na ubrania, niemetalowe, Haczyki, 
niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, Manekiny 
na ubrania, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki na kapelusze, 
Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki stojące na płaszcze, 
Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, Skrzynki 
na narzędzia, niemetalowe, puste, Szafki do przechowywa-
nia żywności, Drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, 
Ruchome niemetalowe schody pasażerskie, Kasety do eks-
pozycji biżuterii, Tabliczki znamionowe, niemetalowe, Tabli-
ce ogłoszeniowe, Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 
Stojaki do wystawiania gazet, Stoiska wystawowe, Wywieszki 
[tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, 
24 Pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, Pokrycia na meble 
z tkanin, Pokrowce i narzuty na meble, 37 Konserwacja mebli, 
Renowacja mebli, Tapicerowanie mebli, Ciesielstwo, Montaż 
drzwi i okien, Montaż wyposażenia kuchennego, 42 Projek-
towanie dekoracji wnętrz, Projektowanie budowlane.

(210) 527327 (220) 2021 04 09
(731) FRĄCZEK PRZEMYSŁAW GRZEGORZ, Jaworzno; 

TOSNOWIEC RADOSŁAW JAN, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) READY4S
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Usługi marketingowe świadczone 
za pomocą sieci cyfrowych, Kampanie marketingowe, Mar-
keting cyfrowy, Marketing internetowy, Marketing afiliacyj-
ny, Administrowanie dotyczące marketingu, Dostarczanie 
informacji marketingowych, Prowadzenie badań marke-



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 55

tingowych, Przygotowywanie planów marketingowych, 
Udostępnianie raportów marketingowych, Planowanie stra-
tegii marketingowych, Analiza trendów marketingowych, 
Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie 
marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe w zakresie 
marketingu internetowego, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Opraco-
wywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz in-
nych, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, 42 Doradztwo w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Programowanie komputerów, 
Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowana komputerowego, Aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, 45 Licencjonowanie własności inte-
lektualnej.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527332 (220) 2021 04 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobra karma

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona 
roślin strączkowych), Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Sałat-
ki owocowe, Sałatka Cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki dro-
biowe, Sałatka z kurczaka, Pokrojone sałatki warzywne, Sa-
łatki z roślin strączkowych, Sałatki podawane na przystawkę, 
Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatka z ikrą ryb cefalowatych, 
Hummus [pasta z ciecierzycy], Hummus, Oliwki [przetworzo-
ne], Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadzie-
wane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane 
pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane serem 
feta w oleju słonecznikowym, Oliwki konserwowane, Oliwki, 
gotowane, Oliwki nadziewane, Papryka, przetworzona, Ma-
rynowane papryczki jalapeno, Papryka marynowana, Ostre 
zielone papryczki, przetworzone, Czerwona słodka papryka, 
przetworzona, Konserwowane papryczki chilli, Marynowa-
na ostra papryka, Preparowane papryki, Desery mleczne, 
Desery owocowe, Desery jogurtowe, Schłodzone desery 
mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, Desery 
na bazie sztucznego mleka, Mrożone owoce, Owoce na pa-
tyku, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Zupy, Przetworzone owady i larwy, 30 Sałatka ryżowa, Sosy 
sałatkowe, Sałatka z makaronem, Sosy sałatkowe [dressingi], 
Tabule [sałatka z kuskus], Sałatka z makaronu typu rurki, Sosy 
sałatkowe do żywności [sosy], Kuskus [kasza], Kasze, Kasze 
spożywcze, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kaszka ryżowa, 

Przetworzona kasza manna, Kasza perłowa [przetworzona], 
Pudding z kaszy manny, Kaszka z mąki ryżowej, Kaszka z faso-
li mung, Płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych 
owoców (granola), Batony na bazie granoli, Musy, Musy cze-
koladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Batoniki musli, 
Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda do żywności, Kuskus, 
Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), Makarony, Makaron jajeczny, 
Makaron spożywczy, Makaron ryżowy, Makaron krewetkowy, 
Makaron pełnoziarnisty, Makaron azjatycki, Makaron grycza-
ny, Nadziewany makaron, Makaron muszelki, Makaron rurki, 
Makaron gotowy, Nitki [makaron], Makaron noodle, Makaron 
błyskawiczny, Makaron chiński, Makarony razowe, Makaron 
z serem, Makarony zawierające nadzienia, Potrawy z maka-
ronu, Sosy do makaronów, Dania gotowe zawierające ma-
karon, Potrawy gotowe zawierające makaron, gotowe dania 
z makaronu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] maka-
ron, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Suche i płynne 
potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z ma-
karonów, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, 
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ma-
karon, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, Posiłki składające się głównie z makaronów, 
Przekąski składające się głównie z makaronu, Pasta z papryki 
chili będąca przyprawą, Suszone papryczki chili [przyprawa], 
Papryka [przyprawy], Desery czekoladowe, Budynie desero-
we, Suflety deserowe, Desery z muesli, Gotowe desery [wyro-
by cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Deser 
puddingowy na bazie ryżu, Puddingi do użytku jako desery, 
Gotowe desery [na bazie czekolady], Kremy budyniowe cu-
stard [pieczone desery], Tapioka, Tapioka (Mąka -) do celów 
spożywczych, Lody, Sorbety, Lody owocowe, Wegańskie 
lody, 32 Soki, Soki owocowe, Soki warzywne, Soki z kiszonej 
kapusty, Soki z kiszonych buraków, Napoje bezalkoholowe.

(210) 527333 (220) 2021 04 10
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) DOBRA KARMA
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Gotowe dania 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, prze-
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasio-
na roślin strączkowych), Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, 
Sałatki owocowe, Sałatka Cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałat-
ki drobiowe, Sałatka z kurczaka, Pokrojone sałatki warzywne, 
Sałatki z roślin strączkowych, Sałatki podawane na przystaw-
kę, Sałatki na bazie ziemniaków, Sałatka z ikrą ryb cefalowa-
tych, Hummus [pasta z ciecierzycy], Hummus, Oliwki [prze-
tworzone], Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki 
nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadzie-
wane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki nadziewane 
serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki konserwowane, 
Oliwki, gotowane, Oliwki nadziewane, Papryka, przetworzo-
na, Marynowane papryczki jalapeno, Papryka marynowana, 
Ostre zielone papryczki, przetworzone, Czerwona słodka 
papryka, przetworzona, Konserwowane papryczki chilli, 
Marynowana ostra papryka, Preparowane papryki, Desery 
mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Schłodzone 
desery mleczne, Desery wykonane z produktów mlecznych, 
Desery na bazie sztucznego mleka, Mrożone owoce, Owoce 
na patyku, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje i tłuszcze jadal-
ne, Zupy, Przetworzone owady i larwy, 30 Sałatka ryżowa, 
Sosy sałatkowe, Sałatka z makaronem, Sosy sałatkowe [dres-
singi], Tabule [sałatka z kuskus], Sałatka z makaronu typu 
rurki, Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Kuskus [kasza], Ka-
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sze, Kasze spożywcze, Kasza bulgur, Kasza perłowa, Kaszka 
ryżowa, Przetworzona kasza manna, Kasza perłowa [prze-
tworzona], Pudding z kaszy manny, Kaszka z mąki ryżowej, 
Kaszka z fasoli mung, Płatki owsiane z dodatkiem orzechów 
lub suszonych owoców (granola), Batony na bazie granoli, 
Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słody-
cze), Batoniki musli, Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda 
do żywności, Kuskus, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka 
typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Maka-
rony, Makaron jajeczny, Makaron spożywczy, Makaron ryżo-
wy, Makaron krewetkowy, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
azjatycki, Makaron gryczany, Nadziewany makaron, Makaron 
muszelki, makaron rurki, Makaron gotowy, Nitki [makaron], 
Makaron noodle, Makaron błyskawiczny, Makaron chiński, 
Makarony razowe, Makaron z serem, Makarony zawierające 
nadzienia, Potrawy z makaronu, Sosy do makaronów, Dania 
gotowe zawierające makaron, Potrawy gotowe zawierają-
ce makaron, Gotowe dania z makaronu, Gotowe potrawy 
zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, 
głównie składające się z makaronów, Wypieki, wyroby cu-
kiernicze, czekolada i desery, Dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest makaron, Posiłki składają-
ce się głównie z makaronów, Przekąski składające się głów-
nie z makaronu, Pasta z papryki chili będąca przyprawą, 
Suszone papryczki chili [przyprawa], Papryka [przyprawy], 
Desery czekoladowe, Budynie deserowe, Suflety deserowe, 
Desery z muesli, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Goto-
we desery [wyroby piekarnicze], Deser puddingowy na ba-
zie ryżu, Puddingi do użytku jako desery, Gotowe desery 
[na bazie czekolady], Kremy budyniowe custard [pieczone 
desery], Tapioka, Tapioka (Mąka -) do celów spożywczych, 
Lody, Sorbety, Lody owocowe, Wegańskie lody, 32 Soki, Soki 
owocowe, Soki warzywne, Soki z kiszonej kapusty, Soki z ki-
szonych buraków, Napoje bezalkoholowe.

(210) 527342 (220) 2021 04 11
(731) SKRZYNKA Z POLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Święcice
(540) (znak słowny)
(540) Skrzynka z Pola
(510), (511) 31 Świeże warzywa, Grzyby, Świeże owoce,  
Zioła, 39 Dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów za-
mówionych korespondencyjnie, Magazynowanie towarów, 
Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie i składo-
wanie towarów, Transport samochodowy.

(210) 527360 (220) 2021 04 12
(731) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ISLAVET
(510), (511) 5 Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjal-
nie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Błonnik 
pokarmowy, Błonnik pokarmowy do wspomagania trawie-
nia, Cukier dietetyczny do celów medycznych, Dietetycz-
na żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność 
przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki do użyt-
ku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, Dodatki dietetyczne, Dodatki dietetyczne 

do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne w formie na-
pojów, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Do-
datki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Glukoza do stosowania jako dodatek do żywno-
ści do celów medycznych, Kapsułki odchudzające, Homoge-
nizowana żywność przystosowana do celów medycznych, 
Krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, Lecznicze 
dodatki do żywności, Mieszane preparaty witaminowe, Mie-
szanki do picia będące suplementami diety, Mieszanki do pi-
cia w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Multiwitaminy, Mu-
sujące tabletki witaminowe, Napoje na bazie soków owoco-
wych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, 
Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, 
Napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Nektary owocowe dla 
cukrzyków przystosowane do celów medycznych, Nutraceu-
tyki do stosowania jako suplementy diety, Odżywcze mie-
szanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Od-
żywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, 
Pastylki do ssania z dodatkiem cynku, Preparaty dietetyczne 
dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Pre-
paraty dietetyczne i odżywcze, Preparaty multiwitaminowe, 
Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty 
witaminowe, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności 
dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Pre-
paraty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty 
zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, 
Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty zmniejszające 
apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne dla 
osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, 
Proszki jako zamienniki posiłków, Słodziki sztuczne dostoso-
wane dla diabetyków, Przeciwutleniające suplementy, Prze-
ciwutleniające suplementy diety, Substytuty cukru dla dia-
betyków, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi 
nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy diety do kontroli 
cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy die-
ty o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiają-
ce kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się 
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z witamin, 
Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, 
Suplementy diety składające się głównie z magnezu, Suple-
menty diety składające się głównie z żelaza, Suplementy die-
ty składające się głównie z wapnia, Suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety w płynie, Suplementy 
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające 
siemię lniane, Suplementy diety zawierające propolis, Su-
plementy diety zawierające białko, Suplementy diety za-
wierające drożdże, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety 
zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierające węgiel 
aktywny, Suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, 
Suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suple-
menty diety ze sproszkowanym białkiem, Zdrowotne suple-
menty diety sporządzone głównie z minerałów, Tabletki wi-
taminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran 
w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Uzupełniające dodatki do żywności 
do celów medycznych, Suplementy ziołowe w płynie, Su-
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plementy żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy 
witaminowe w postaci plastrów, Suplementy wzmacniające 
zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane pro-
filaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy mineralne 
do żywności, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z magnezu, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z że-
laza, Suplementy prebiotyczne, Żelki witaminowe, Ziołowe 
dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych.

(210) 527365 (220) 2021 04 07
(731) FUNDACJA STRAŻ OBRONY PRAW ZWIERZĄT, 

Wieliczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA STRAŻ OBRONY PRAW ZWIERZĄT

(531) 03.01.06, 03.01.08, 10.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Edukacja, kształcenie, a w szczególności dzia-
łalność kulturalna: organizowanie spotkań edukacyjnych 
z placówkami oświeceniowymi, w tym przedszkolami, szko-
łami podstawowymi, szkołami średnimi, w ramach propago-
wania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, tresura zwierząt 
- analiza behawioralna zwierząt bezdomnych, organizowanie 
prowadzenie wolontariatu w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt, przygotowywanie publikacja tekstów związanych 
z adopcją zwierząt, 44 Usługi weterynaryjne - obejmowanie 
opieką weterynaryjną zwierząt bezdomnych, porzuconych, 
zagubionych, zwierząt znajdujących się w schronisku dla bez-
domnych zwierząt, świadczenie zabiegów weterynaryjnych, 
przeprowadzanie badań zwierząt bezdomnych, świadczenie 
usług w zakresie higieny urody dla zwierząt - utrzymywanie 
zwierząt w czystości, strzyżenie, pielęgnacja zwierząt, ho-
dowla zwierząt, świadczenie usług placówki rehabilitacyjnej 
dla zwierząt po przebytych urazach zabiegach, 45 Usługi 
społeczne świadczone przez osoby trzecie w celu zaspo-
kojenia potrzeb poszczególnych osób, a w szczególności 
świadczenie usług adopcyjnych, świadczenie usługi opieki 
nad bezdomnymi, porzuconymi, zagubionymi zwierzętami, 
w tym zwierzętami wobec których stwierdzono naruszenie 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt, w ramach prowadzo-
nego schroniska, opieka nad zwierzętami domowymi pod 
nieobecność właściciela, usługi wyprowadzania psów.

(210) 527388 (220) 2021 04 12
(731) ALG-BORJE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) LithoMax Aquamin
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 527390 (220) 2021 04 12
(731) ALG-BORJE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alg-Börje

(531) 05.03.20, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, Preparaty toaletowe, Środki toaletowe,  
5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(210) 527391 (220) 2021 04 07
(731) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MASTER MAS ECO LINE
(510), (511) 1 Barwniki chemiczne do emalii i szkła, Che-
mikalia do zapobiegania pleśni i rdzy, Dehydranty do ce-
lów przemysłowych, Kity, Kleje do płytek ceramicznych, 
Kleje do płytek ściennych, Kleje do tapet, Kleje glutenowe 
nie do użytku biurowego lub domowego, Kleje i prepara-
ty klejące przeznaczone dla przemysłu, Lepiki, Materiały 
ognioodporne, Materiały przylepne do celów przemysło-
wych, Plastyfikatory, Preparaty chemiczne do wytwarzania 
barwników, Preparaty chemiczne do wytwarzania farb, Pre-
paraty do gruntowania, Preparaty do impregnacji wodood-
pornej, z wyjątkiem farb, Preparaty do klejenia, Preparaty 
do konserwacji cegły, z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty 
do konserwacji cementu, z wyjątkiem farb i olejów, Pre-
paraty do konserwacji ceramiki, z wyjątkiem farb i olejów, 
Preparaty do konserwacji gumy lub kauczuku, Preparaty 
do konserwacji płytek, z wyjątkiem farb i olejów, Preparaty 
impregnujące spoiwa, z wyjątkiem farb, Preparaty konser-
wujące stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb i olejów, 
Preparaty ognioodporne, Preparaty zabezpieczające przed 
wilgocią stosowane w murarstwie, z wyjątkiem farb, Roz-
puszczalniki do lakierów, Spoiwa do betonu, Spoiwa ole-
jowe, Substancje do usuwania tapet ściennych, Substancje 
utwardzające do fluatowania, Substancje zapobiegające za-
marzaniu, Środki zlepiające do betonu, Woda destylowana, 
Wzmacniacze chemiczne do kauczuku, Żywice sztuczne 
w stanie surowym, 2 Barwniki, Emalie do malowania, Emul-
sje podkładowe, Emulsje srebrne, Farba lśniąca stosowana 
w ceramice, Farby, Farby aluminiowe, Farby bakteriobójcze, 
Farby ceramiczne, Farby lateksowe, Farby ognioodporne, 
Farby podkładowe, Farby podkładowe gruntujące, Farby 
przeciw zanieczyszczeniom, Farby wodne klejowe lub ka-
zeinowe, Farby zawierające azbest, Grunty akrylowe, Lakier 
asfaltowy, Lakier bitumiczny, Lakiery, Oleje do konserwacji 
drewna, Pigmenty, Podkłady, Preparaty zabezpieczające 
przed rdzą, Rozcieńczalnik do farb – terpentyna, Rozcień-
czalniki do farb, Rozcieńczalniki do lakierów, Roztwór wod-
ny wapnia gaszonego, Spoiwa do farb, Sykatywy do farb, 
Środki zabezpieczające przed rdzą, Utrwalacze, Utrwala-
cze do akwareli, Utrwalacze do lakierów, Zagęszczacze 
do barwników, Zagęszczacze do farb, 5 Fungicydy, 19 Do-
mieszki przeciwmrozowe do betonu, Domieszki przyspie-
szające czas wiązania betonu, Domieszki uplastyczniające 
do betonu, Domieszki uszczelniające do betonu, Gips, Masy 
do spoinowania, wypełniania, uszczelniania, Masy szpa-
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chlowe, Masy uszczelniające, Masy uszczelniające akrylowe, 
Masy wypełniająco-naprawcze, Masy wyrównujące, Plasty-
fikatory do zapraw murarskich, Plastyfikatory do zapraw 
tynkarskich, Podkłady gruntująco – wzmacniające, Wapno, 
Zaczyn cementowy, Zaprawa azbestowa, Zaprawy budow-
lane, Zaprawy do klejenia i szpachlowania gazobetonu, Za-
prawy klejące.

(210) 527392 (220) 2021 04 12
(731) RÓŻAŃSKI JACEK, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jana

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble kuchenne, Meble biurowe.

(210) 527410 (220) 2021 04 08
(731) RUSINOWSKI MICHAŁ GREENFEET, Żabia Wola 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENFEET

(531) 02.09.19, 26.05.01, 26.05.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Skarpety, Skarpety sportowe, Skarpety ter-
moaktywne, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Pod-
kolanówki, Getry, Wyroby pończosznicze, Rajstopy.

(210) 527436 (220) 2021 04 08
(731) WROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Samochody, samochody osobowe, samocho-
dy terenowe, samochody dostawcze, 37 Budownictwo miesz-
kaniowe, budownictwo przemysłowe, nadzór budowlany, 
serwis samochodowy, konserwacja i naprawa samochodów.

(210) 527452 (220) 2021 04 09
(731) KSIĄŻEK JAN, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLANTWORLD

(531) 05.01.03, 05.01.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 11 Oświetlenie ogrodowe, 35 Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa, także za pośrednictwem Internetu roślin 
i materiałów ogrodniczych, 37 Oczyszczanie terenu, wy-
równywanie terenu pod zakładanie ogrodów, montaż in-
stalacji przemysłowych, montaż automatycznych maszyn 
koszących, nawadnianie gruntów, układanie bruków, usługi 
budowy systemów nawadniania gruntów i zieleni, Usługi 
montażu kosiarek automatycznych w zakresie prac ziem-
nych, 42 Projektowanie wizualne, trójwymiarowe ogrodów, 
systemów nawadniania, 44 Projektowanie i planowanie 
ogrodów i krajobrazów, pielęgnacja ogrodów i rabat kwia-
towych, Usługi ogrodnicze, Usługi związane z pracami i ro-
botami ziemnymi w ogrodach, usługi zakładania ogrodów 
na dachach, Pielęgnacja trawników, planowanie przestrzen-
ne w zakresie ogrodów i terenów zielonych.

(210) 527460 (220) 2021 04 08
(731) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków
(540) (znak słowny)
(540) HEXAVIR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do celów terapeu-
tycznych lub medycznych, Środki wirusobójcze, preparaty 
przeciwwirusowe, Preparaty antyseptyczne i antybakteryj-
ne, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania schorze-
niom wywołanym przez bakterie, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia zaburzeń układu odpornościowego, Preparaty 
farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo-jelitowych, 
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Ekstrakty roślinne 
i ziołowe do celów leczniczych, Leki ziołowe, Preparaty der-
matologiczne, Preparaty przeciwpasożytnicze.

(210) 527461 (220) 2021 04 09
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BNP Paribas Kredyt na zielone zmiany
(510), (511) 16 Papier, drukowane artykuły papierowe i ma-
teriały reklamowe, druki, materiały biurowe, gazety, perio-
dyki, książeczki czekowe, publikacje drukowane, magazyny, 
ulotki o tematyce finansowej, książeczki informacyjne, karty 
z tworzyw sztucznych, karty foliowane z drukiem, broszury 
o tematyce finansowej, zaproszenia papierowe, terminarze, 
35 Usługi: prowadzenia rachunków, prowadzenia ksiąg, przy-
gotowywania list płac, wycen gospodarczych, badania rynku 
i doradztwa biznesowego, reklamy, promocji oraz informacji 
na tych polach, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów 
reklamowych, takich jak: ulotki, prospekty, materiały dru-
kowane i próbki, publikowania materiałów reklamowych, 
informacji handlowej i gospodarczej świadczonych on-line 
z komputerowej bazy danych, sieci komputerowej, global-
nej sieci komputerowej lub Internetu, kompilacji ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w Internecie, zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwa biznesowego, kom-
pilacji katalogów, list adresowych, ogłoszeń reklamowych 
dla publikowania w globalnych sieciach komputerowych lub 
w Internecie, przydzielania przestrzeni na stronach interne-
towych w celu reklamy towarów i usług, administrowania 
biznesem w celu przeprowadzania sprzedaży poprzez In-
ternet, planowania biznesowego, analiz rynkowych i bada-
nia rynku, gromadzenia, magazynowania i przetwarzania 
danych, biznesowe odnoszące się do sponsorowania, do-
radztwa, konsultacji i informowania dotyczące wszystkich 
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w/w usług, 36 Usługi: analiz finansowych, bankowe, banko-
we z dostępem bezpośrednim, banków oszczędnościowych, 
maklerskie w zakresie finansów, maklerstwa giełdowego, no-
towań giełdowych, sponsorowania finansowego, finansowe 
w związku z likwidacją przedsiębiorstw, operacji związane 
z finansami: bankowymi, wekslowymi, dyskontowymi, euro 
walutowym i, gospodarczymi, księgowymi, otwartego ryn-
ku, gotówkowymi, zamknięcia roku obrotowego, emisyjnymi, 
inwestowania kapitałowego, zbierania funduszy na cele do-
broczynne, weryfikacji czeków, operacji rozrachunkowych, 
doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego, 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, kredytowania, kredyto-
wania ratalnego, wydawania kart kredytowych, obsługi kart 
kredytowych, obsługi kart debetowych, lokat kapitałowych, 
emisji bonów wartościowych, czeków podróżnych, depozy-
towania przedmiotów wartościowych, wycen finansowych, 
ubezpieczeniowe, w tym ubezpieczeń na życie, bankowości, 
wycen nieruchomości, wymiany pieniędzy, pośrednictwa 
w obrocie bankowym, powiernicze, informacji finansowej, 
ubezpieczeniowej, zarządzania finansowego majątkiem, 
sporządzania ekspertyz dla celów fiskalnych, obsługi fun-
duszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, transferu 
elektronicznego środków finansowych, udzielania gwarancji 
finansowych, zawierania umów kredytowych, leasingu fi-
nansowego, pożyczkowe pod zastaw, obsługi pożyczek pod 
zastaw hipoteczny, finansowania pożyczek, prowadzenia kas 
oszczędnościowych, wyceny nieruchomości, tworzenia fun-
duszy wzajemnych, świadczeń emerytalnych, sponsorowa-
nia finansowego, w zakresie depozytów sejfowych, wyceny 
i obrotu numizmatami, wszystkie wymienione usługi świad-
czone także on-line, 41 Usługi: edukacyjne i szkoleniowe, pu-
blikacji elektronicznej on-line, aranżacji i prowadzenia semi-
nariów, kongresów, konferencji i wystaw, edukacji i treningu 
w zakresie bankowości, finansów, ubezpieczeń, działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, publikowania materiałów dru-
kowanych, periodyków, magazynów, broszur i ulotek oraz 
innych tekstów dotyczących bankowości, finansów, ubez-
pieczeń, działalności gospodarczej i inwestycji, doradztwa, 
konsultacji i informacyjne w zakresie ww. usług, organizacji 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizacji 
imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych.

(210) 527471 (220) 2021 04 13
(731) MIKOŁAJCZYK NORBERT NOORBI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROLKA w tempurze

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.02.01
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 
43 Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (ca-
tering), Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi 
barów i restauracji, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Restauracje oferujące dania na wynos.

(210) 527482 (220) 2021 04 13
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) DABREMVI
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania  
u ludzi, mianowicie leki przeciwzakrzepowe.

(210) 527483 (220) 2021 04 13
(731) Novartis AG, Bazylea, CH
(540) (znak słowny)
(540) DAFRIXAB
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do stosowania 
u ludzi.

(210) 527506 (220) 2021 04 09
(731) MALUŚKA MARIOLA FAKTORIA HOME DESING, 

Mochy
(540) (znak słowny)
(540) FAKTORIA Home Design
(510), (511) 20 Donice drewniane w postaci skrzyń, Meble, 
Meble drewniane, Zewnętrzne meble, Meble domowe, 
Ławy [meble], Meble gięte, Meble wypoczynkowe, Me-
ble ogrodowe, Meble metalowe, Meble do wnętrz, Meble 
dla dzieci, Meble uliczne niemetalowe, Meble ogrodowe  
[patio], Półki niemetalowe [meble], Meble zawierające łóż-
ka, Szafki ścienne, Półki ścienne [meble], Ramy wystawowe 
[gablotki ścienne], Półki ścienne [konstrukcje] metalowe, 
Ozdoby ścienne z drewna, Dekoracyjne płyty ścienne [me-
ble] nietekstylne, Dekoracje ścienne 3D wykonane z drew-
na, Stojaki na doniczki z kwiatami, Postumenty pod donicz-
ki na rośliny, Postumenty pod doniczki na kwiaty, 21 Donice 
z tworzyw sztucznych, Porcelanowe żardyniery [donice], 
Donice na rośliny, Ozdobne donice szklane, Donice do ro-
ślin, Ozdobne donice ceramiczne, Donice ceramiczne, Gli-
niane donice, Donice szklane, Doniczki na kwiaty, Podstaw-
ki do doniczek, Doniczki do roślin, Doniczki do kwiatów, 
Gliniane doniczki, Doniczki szklane, Doniczki porcelanowe, 
Doniczki okienne, Uchwyty na doniczki na kwiaty, Wspor-
niki do podtrzymywania kwiatów doniczkowych, Osłony 
na doniczki nie z papieru, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej wy-
robów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami.

(210) 527509 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Łan
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
warzywne i soki warzywne.

(210) 527514 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Cietrzew
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
warzywne i soki warzywne.
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(210) 527517 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Ogar
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
warzywne i soki warzywne.

(210) 527518 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Łapka
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
warzywne i soki warzywne.

(210) 527519 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Erba
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty toaletowe, Środki 
do czyszczenia zębów, Produkty perfumeryjne, Olejki ete-
ryczne, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje wa-
rzywne i soki warzywne.

(210) 527521 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Braciszek Hop
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Wody mine-
ralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
warzywne i soki warzywne.

(210) 527528 (220) 2021 04 12
(731) BILBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Uroczysko
(510), (511) 29 Mięso, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Wędliny, Wędliny wegetariańskie, 35 Sprzedaż hurtowa i de-
taliczna artykułów spożywczych, Sprzedaż hurtowa i deta-
liczna artykułów spożywczych za pośrednictwem Internetu.

(210) 527532 (220) 2021 04 12
(731) POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polfund

(531) 26.01.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, 
Finansowanie pożyczek i kredytów, Gwarancje finansowe, 
Inwestycje kapitałowe, Opracowania finansowe, Prognozy 
finansowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń, 
Usługi finansowe, Usługi gwarancji finansowych.

(210) 527674 (220) 2021 04 14
(731) OSTACHOWSKA DOROTA MULTI GRUP, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Grazie Mille
(510), (511) 30 Pizza, Kawa, Herbata, Lody, Ciasta, Desery lo-
dowe, Desery czekoladowe, Wyroby cukiernicze, 43 Usługi 
restauracyjne, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Oferowanie żywności I napojów dla gości.

(210) 527675 (220) 2021 04 14
(731) OSTACHOWSKA DOROTA MULTI GRUP, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grazie Mille

(531) 24.07.01, 26.04.02, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Pizza, Kawa, Herbata, Lody, Ciasta, Desery lo-
dowe, Desery czekoladowe, Wyroby cukiernicze, 43 Usługi 
restauracyjne, Usługi w zakresie żywności i napojów na wy-
nos, Oferowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 527702 (220) 2021 04 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowny)
(540) SALAMKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, 
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwie-
rzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm 
dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dzi-
czyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, 
Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spo-
żywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso 
solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty go-
towe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze 
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie 
rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Son-
daże, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzeda-
ży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet 
z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami 
odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, 
pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, 
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, 
Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mię-
so, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające 
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawar-
te w tej klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, 
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin zawarte w tej klasie, Wieprzowina, Wyroby gotowe 
na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy mię-
sne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Pro-
dukty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: 
spożywczej, odzieżowej, obuwniczej.
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(210) 527703 (220) 2021 04 15
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

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

(210) 527711 (220) 2021 04 16
(731) KUBERA TOMASZ FERRANTI, Słupia pod Bralinem
(540) (znak słowny)
(540) FERRANTI
(510), (511) 20 Meble, Meblościanki, Ławy, Kredensy, Meble 
domowe, Meble łączone, Meble łazienkowe, Konsole, Szafki, 
Meble sypialne, Meble drewniane, Szafy, Meble biurowe, Me-
ble wielofunkcyjne, Zestawy mebli, Półki, Komody, Meble ku-
chenne, Barki, Stoły, Regały, Gabloty, Toaletki, Meble do sie-
dzenia, Półki wiszące, Meble modułowe, Meble do salonu, 
Meble do przechowywania, Biurka modułowe, Segmenty 
mebli ściennych, Modułowe meble łazienkowe, Meble dla 
dzieci, Meble do wnętrz, 40 Usługi stolarskie, Stolarstwo 
meblowe, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, Profilo-
wanie mebli, Obróbka drewna, Laminowanie drewna, Lami-
nowanie substytutów drewna, Konserwacja drewna, inna niż 
malowanie, Heblowanie drewna.

(210) 527717 (220) 2021 04 13
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Cedrowice-Parcela

(540) (znak słowny)
(540) VELO BIANCO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy 
budowlane, boazeria niemetalowa, boazerie, konstruk-
cje budowlane niemetalowe, materiały budowlane nie-
metalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy 
konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalo-
we, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki 
i posążki z kamienia, betonu lub marmuru, gzymsy nie-
metalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudo-
wy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, 
elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały 
ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny nieme-
talowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki 
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścien-
ne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, 
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały 
budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, rury 
sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody nieme-
talowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, 
sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, 
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, 
dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe za-
rządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych 
do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie 
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwa-
nie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrze-
nia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych 
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produk-
tów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów 
gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyro-
bów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, 
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur 
sanitarnych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, 
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramiczny-
mi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami 
dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitar-
nych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(210) 527723 (220) 2021 04 19
(731) ERGO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPRO
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(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi konsultingowe związane z zarządzeniem, Usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
opracowaniem systemów kariery oraz systemów motywacyj-
nych, Usługi konsultingowe związane z marketingiem, Usługi 
konsultingowe związane z marketingiem wielopoziomowym, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodar-
czej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania, 
ubezpieczeń, sprzedaży i rozwoju osobistego, Organizowanie 
szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, kongresów, gal 
branżowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 527724 (220) 2021 04 19
(731) ERGO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Usługi konsultingowe związane z zarządzeniem, Usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
opracowaniem systemów kariery oraz systemów motywacyj-
nych, Usługi konsultingowe związane z marketingiem, Usługi 
konsultingowe związane z marketingiem wielopoziomowym, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodar-
czej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności 
gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi 
pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi szkoleniowe z zakresu zarządzania, 
ubezpieczeń, sprzedaży i rozwoju osobistego, Organizowanie 
szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów, kongresów, gal 
branżowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 527725 (220) 2021 04 19
(731) DADAN MICHAŁ DADAN TRANSLATIONS, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) DADAN

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Tłumaczenia.

(210) 527743 (220) 2021 04 20
(731) GAJCZAK ELŻBIETA FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA GAJCZAK, Inwałd
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOVL moments

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi w zakresie handlu i usługi 
informacyjne dla konsumentów, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sklepów detalicz-
nych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 527757 (220) 2021 04 19
(731) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) weedlak
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do lakierów, Rozpuszczalniki 
do farb, 2 Lakiery, Lakiery do drewna, Pokosty, Farby, Farby 
zewnętrzne, Farby wewnętrzne, Farby olejne, Farby do pod-
łóg, Rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, 3 Rozpuszczalni-
ki do usuwania lakierów, Rozpuszczalniki do usuwania farb, 
Rozpuszczalniki odtłuszczające.

(210) 527758 (220) 2021 04 19
(731) GRAPA KAMIL INSURIO, Nowy Targ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) insuria Grapa Kamil

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.
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(210) 527760 (220) 2021 04 19
(731) YA SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YA Spa

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.04
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Perfu-
my, Zapachy, Środki perfumeryjne i zapachowe, 44 Masaże,  
Zabiegi kosmetyczne.

(210) 527807 (220) 2021 04 21
(731) MISZTA MONIKA KWIAT PAPROCI, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kwiat paproci

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Olejki ete-
ryczne, Zapachowe woski.

(210) 527812 (220) 2021 04 21
(731) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Morszków

(540) (znak słowny)
(540) OWOLOVO SMOOTHIE
(510), (511) 32 Soki, nektary i napoje: owocowe, owocowo-
-warzywne, warzywne i warzywno-owocowe.

(210) 527826 (220) 2021 04 19
(731) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIA PEOPLE

(531) 02.09.14, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], Usługi reklamowe i marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamo-
wego i powierzchni reklamowych, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązy-
wanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami 
stron internetowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 

reklamowej w Internecie, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie 
tworzenia marki, Promocja towarów i usług poprzez spon-
sorowanie, Agencja public relations, Marketing internetowy, 
Reklama i marketing, Planowanie strategii marketingowych, 
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i usługi 
reklamowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Usługi współpracy z blogerami, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, 38 Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej 
transmisji medialnych treści rozrywkowych, Udostępnianie 
informacji na temat komunikacji medialnej, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
w Internecie i innych mediach, Emisja programów telewi-
zyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub 
bezprzewodowych, 41 Udostępnianie informacji on-line 
związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi wydawnicze 
i reporterskie.

(210) 527827 (220) 2021 04 19
(731) MEDIA PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowny)
(540) MEDIA PEOPLE
(510), (511) 35 Usługi relacji z mediami, Organizacja sub-
skrypcji pakietów medialnych, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej w mediach elektronicznych, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych 
i reklamowych, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu 
[miejsca i czasu w mediach], Usługi reklamowe i marketingo-
we, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamo-
wego i powierzchni reklamowych, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązy-
wanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami 
stron internetowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie 
tworzenia marki, Promocja towarów i usług poprzez spon-
sorowanie, Agencja public relations, Marketing internetowy, 
Reklama i marketing, Planowanie strategii marketingowych, 
Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama i usługi 
reklamowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public rela-
tions, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Usługi współpracy z blogerami, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Reklama w czasopismach, broszurach i gaze-
tach, 38 Mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej 
transmisji medialnych treści rozrywkowych, Udostępnianie 
informacji na temat komunikacji medialnej, Usługi telekomu-
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali 
w Internecie i innych Mediach, Emisja programów telewi-
zyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablowych lub 
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bezprzewodowych, 41 Udostępnianie informacji on-line 
związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi wydawnicze 
i reporterskie.

(210) 527961 (220) 2021 04 23
(731) KAROL KANIA I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piasek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYL 70

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Doradztwo w zakresie podróży, Rezerwacja 
podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Udzielanie 
informacji turystycznych, Organizacja wycieczek turystycz-
nych, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Oprowa-
dzanie wycieczek, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, 
Organizowanie wczasów, Planowanie, organizowanie i rezer-
wacja podróży, Transport pasażerski, Udzielanie informacji 
dotyczących transportu i podróży, Usługi agencji podróży 
i rezerwacji, Usługi biura turystycznego w celu rezerwacji 
podróży, Usługi informacyjne w odniesieniu do podróży, 
Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi w zakresie 
podróży, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże 
i wycieczki, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży 
dla pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Zwiedza-
nie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 
usługi organizowania wycieczek, 41 Planowanie przyjęć, 
Organizacja przyjęć, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizo-
wanie i prowadzenie sympozjów, Informacja o wypoczyn-
ku, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie kongresów, Usługi w zakresie 
organizacji rozrywki, 43 Serwowanie jedzenia i napojów, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi 
pensjonatów, Usługi hotelowe, Rezerwacje hotelowe, Usłu-
gi restauracji hotelowych, Organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Organizowanie zakwaterowania 
dla turystów, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi kawiarni, Usługi barów 
i restauracji, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Orga-
nizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizacja 
przyjęć weselnych [miejsca], Koktajlbary, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Organizowanie bankietów, Ośrodki wypoczynkowe, Przygo-
towywanie posiłków i napojów, Rezerwacja zakwaterowania, 
Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal kon-
ferencyjnych, Usługi biur podróży w zakresie organizowania 
zakwaterowania, Usługi biur podróży w zakresie rezerwa-
cji zakwaterowania, Usługi kateringowe, Usługi w zakresie 
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie za-
kwaterowania, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości,  
44 Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradz-
two dotyczące kosmetyków, Fizjoterapia, Gabinety pielęgna-
cji skóry, Masaż, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów piękno-
ści, Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie zabiegów upiększających.

(210) 527975 (220) 2021 04 20
(731) THEMAR IMPORT-EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia

(540) (znak słowny)
(540) COLANT
(510), (511) 5 Preparaty biobójcze herbicydy, mydła, płyny 
i środki dezynfekcyjne oraz antybakteryjne, środki owado-
bójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki 
do tępienia i odstraszania owadów, w tym kleszczy, środki 
bakteriobójcze, środki do tępienia larw, ślimaków nagich, 
środki do tępienia i odstraszania szkodników, środki do tępie-
nia pasożytów, pestycydy, środki przeciw robactwu, trucizny, 
trutki na myszy i szczury, lepy na muchy, preparaty przeciw 
molom, środki do tępienia i odstraszania mysz, szczurów i in-
nych szkodników, pasty, maści i emulsje ogrodnicze do za-
bezpieczania ran drzew po cięciach i złamaniach przed wni-
kaniem i rozwojem bakterii oraz szkodników.

(210) 528087 (220) 2021 04 22
(731) CIBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
(540) (znak słowny)
(540) PROMIFEN
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy 
ziołowe, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycz-
nych, Preparaty spożywcze ze specjalnym przeznaczeniem 
medycznym, 35 Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, 
sprzedaż w systemie on-line, import, eksport: suplemen-
tów diety, suplementów diety i preparatów dietetycznych, 
mineralnych suplementów diety, suplementów ziołowych, 
mineralnych preparatów spożywczych do celów medycz-
nych, preparatów spożywczych ze specjalnym przeznacze-
niem medycznym, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organiza-
cji przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie mar-
ketingu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, 
Reklama i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe 
w zakresie działalności marketingowej.

(210) 528178 (220) 2021 04 26
(731) WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wakacje.pl

(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, usługi reklamowe świadczone 
w szczególności za pośrednictwem Internetu, reklama za po-
średnictwem sieci komputerowej, promocja sprzedaży, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach da-
nych, sprzedaż zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu biletów 
na imprezy masowe oraz imprez turystycznych, zarządzanie 
hotelami, doradztwo gospodarcze, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi, publikowanie tekstów sponsorowanych, tworze-
nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, 36 Ubezpieczenia 
w zakresie przewozu turystów i pobytu w ośrodkach wypo-
czynkowych, 39 Organizowanie podróży, imprez turystycznych, 
wycieczek, świadczenie usług turystycznych zwiedzanie, usługi 
osób towarzyszących podróżnym, usługi przewodników i pilo-
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tów wycieczek, usługi wypożyczania pojazdów, w szczególno-
ści samochodów i rowerów, usługi pośredników turystycznych, 
agentów turystycznych i biur turystycznych zawarte w klasie 39, 
w szczególności usługi świadczone przez te podmioty z wy-
korzystaniem Internetu, usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc 
na wycieczki i podróż, usługi rezerwacji i sprzedaży biletów 
związanych z transportem, w szczególności biletów lotniczych, 
usługi związane z informacją dotyczącą podróży, w szczegól-
ności w zakresie taryf, rozkładów jazdy i sposobów transpor-
tu, 41 Rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, informacja 
o wypoczynku i imprezach rozrywkowych, w szczególności kul-
turalnych i sportowych, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, 
informacja o rekreacji, usługi związane z organizacją wypoczyn-
ku, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, organizowanie i ob-
sługa konferencji, kongresów, konkursów, przyjęć, seminariów, 
sympozjów i zjazdów, organizowanie obozów sportowych, 
usługi obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu sportowe-
go, 42 Administrowanie stronami komputerowymi, oprogra-
mowanie do komputerów, projektowanie systemów kompute-
rowych, usługi w zakresie udostępniania miejsc na serwerach, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, usługi pośredników tury-
stycznych, agentów turystycznych i biur turystycznych w zakre-
sie rezerwacji i organizowania zakwaterowania dla podróżnych, 
w szczególności w hotelach, domach turystycznych, motelach, 
pensjonatach, kwaterach, na terenach kempingowych, świad-
czone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, wynajmowanie 
noclegów, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, wynaj-
mowanie domów na wakacje, usługi zakwaterowania dla obo-
zów wakacyjnych.

(210) 528197 (220) 2021 04 28
(731) DBAMY O BRAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dbamy o bramy okna, drzwi, napędy

(531) 05.03.11, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 2 Środki do konserwacji drewna, Oleje do kon-
serwacji drewna, Środki do konserwacji drewna do ogrodzeń, 
Oleje tungowe do konserwacji drewna, Preparaty do obrób-
ki drewna i jego konserwacji, 3 Płyny do czyszczenia, Środki 
do czyszczenia chromu, Preparaty chemiczne do czyszcze-
nia do użytku domowego, Ściereczki do czyszczenia nasą-
czone preparatami do polerowania, Chusteczki nasączone 
preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty 
czyszczące, 4 Oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, Oleje sma-
rowe [smary przemysłowe], Smary, Smary będące olejami 
przekładniowymi, Smary do maszyn, Smary na bazie olejów, 
Smary o właściwościach czyszczących, Smary penetrujące 
korozję, Smary stałe, Smary stosowane do celów technicz-
nych, Smary syntetyczne, Smary syntetyczne w aerozolu, 
Smary uniwersalne, Smary w postaci olejów, Smary w sprayu, 
Oleje do smarowania, Oleje i tłuszcze do smarowania, Oleje 
przemysłowe do smarowania powierzchni, Płyny do smaro-
wania, Preparaty do smarowania złącz, Smarowania (Oleje do -), 
Syntetyczne oleje do smarowania, Tłuszcze do smarowania, 
21 Ścierki, Ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, Jednorazo-
we ścierki do kurzu [nakładki] do czyszczenia.

(210) 528214 (220) 2021 04 28
(731) INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Inowrocław
(540) (znak słowny)
(540) TARFLEN
(510), (511) 1 Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w po-
staci proszków lub granulek, Nieprzetworzone tworzywa 
sztuczne do użytku przemysłowego, Nieprzetworzone two-
rzywa sztuczne w postaci proszków, płynów lub past, Nie-
przetworzone tworzywa sztuczne w postaci proszków.

(210) 528222 (220) 2021 04 27
(731) Mastercard International Incorporated, New York, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) maestro płać kartą i wypłacaj

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 29.01.15, 27.05.24, 
26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.22

(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą 
i usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi doradztwa marketingowego, Usługi badań rynko-
wych, Śledzenie, analizowanie, przewidywanie i raportowa-
nie zachowań nabywczych posiadaczy kart, Promocja 
sprzedaży towarów i usług stron trzecich za pomocą na-
gród i zachęt udzielanych w związku z użytkowaniem kart 
kredytowych, debetowych i płatniczych, Administrowanie 
programami lojalnościowymi i nagradzania, Reklama, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Prace biurowe, 
Wspomaganie zarządzania działalnością handlową, prze-
mysłową i gospodarczą, Wyceny działalności gospodarczej, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Badania rynkowe, Statystyczne informacje go-
spodarcze, Przygotowywanie wyciągów z rachunków, Księ-
gowość, Badania w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi public relations, Publikacja tekstów promocyjnych, 
Wydawanie ulotek promocyjnych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone za pomocą środków telekomunikacji 
mobilnej w związku z udostępnianiem kart kredytowych 
i kart debetowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne w Internecie, poprzez sieci lub inne środki elektroniczne 
z użyciem elektronicznie scyfryzowanych informacji 
w związku z dostarczaniem kart kredytowych i kart debeto-
wych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, Usługi 
przetwarzania danych i weryfikacji danych, Usługi przecho-
wywania i odzyskiwania danych, Promocja koncertów i wy-
darzeń kulturalnych stron trzecich, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Usługi reklamowe 
w dziedzinie transportu, podróży, hoteli, zakwaterowania, 
wyżywienia, sportu, rozrywki i zwiedzania dla agencji tury-
stycznych, oraz w zakresie udzielania informacji o taryfach, 
rozkładach i metodach transportu oraz organizacji podróży, 
Dostarczanie informacji dotyczących zakupu towarów 
i usług przez Internet i inne sieci komputerowe, Usługi prze-
chowywania danych i informacji profilowej o kliencie, 
Świadczenie usług informacyjnych, doradczych i konsulta-
cyjnych w odniesieniu do wszystkich uprzednio wymienio-
nych usług, 36 Usługi finansowe, mianowicie bankowość, 
Obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, ob-
sługa kart obciążeniowych, usługi kart przedpłaconych ofe-
rowane w formie kart o zapisanej wartości, elektroniczne 
transakcje kredytowe i debetowe, usługi płatności i prezen-
tacji rachunków, wypłaty gotówkowe, weryfikacja czeków, 
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realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozy-
tów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją i rozli-
czaniem transakcji, uzgadnianie transakcji, zarządzanie go-
tówką, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolido-
wane przetwarzanie kwestii spornych, usługi przechowy-
wania danych i informacji profilowych o kliencie oraz powią-
zane z nimi usługi łączenia oraz dostępu, rozliczania/uzgad-
niania oraz przenoszenia funduszy w zakresie kart płatni-
czych, usługi przetwarzania płatności elektronicznych, 
usługi uwierzytelniania i weryfikacji transakcji płatniczych, 
usługi wymiany pieniężnej, mianowicie bezpieczne elek-
troniczne transakcje pieniężne i elektroniczne przekazy 
pieniężne poprzez publiczne sieci komputerowe w celu 
ułatwienia handlu elektronicznego, elektroniczny transfer 
funduszy, dostarczanie informacji finansowych, mianowicie 
danych i raportów dotyczących kart kredytowych i debeto-
wych, zarządzanie zapisami finansowymi, usługi elektro-
nicznego transferu funduszy i wymiany walut, usługi wyce-
ny finansowej i zarządzania ryzykiem dla osób trzecich 
w zakresie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie 
informacji finansowych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Usługi informacji finansowych udzielanych 
drogą komputerową poprzez bezpieczną sieć informatycz-
ną oraz usługi doradcze dotyczące wszystkich uprzednio 
wymienionych usług, Świadczenie usług finansowych 
w celu wsparcia usług handlu detalicznego świadczonych 
drogą telekomunikacji mobilnej, mianowicie usługi płatni-
cze za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Świadczenie usługi finansowych w celu wsparcia usług 
handlu detalicznego świadczonych w Internecie, poprzez 
sieci elektroniczne, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi 
ubezpieczeniowe, Operacje finansowe, operacje pieniężne, 
Usługi finansowe, Usługi bankowe i kredytowe, Dostarcza-
nie kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążenio-
wych i kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi 
bankowe, płatnicze, kredytowe, debetowe, obciążeniowe, 
w zakresie wypłat gotówkowych, dostępu do depozytów 
wartościowych, Usługi płatności rachunków, Usługi doty-
czące kart kredytowych, kart debetowych, kart obciążenio-
wych, kart przedpłaconych o zapisanej wartości, Usługi 
weryfikacji czeków i realizacji czeków, Usługi bankomato-
we, Przetwarzanie transakcji finansowych zarówno siecio-
wo za pośrednictwem komputerowej bazy danych lub 
za pośrednictwem telekomunikacji oraz w punkcie sprze-
daży, Usługi przetwarzania transakcji finansowych dokony-
wanych przez posiadaczy kart za pośrednictwem banko-
matów, Udostępnianie posiadaczom kart szczegółowych 
danych o saldzie, wpłatach i wypłatach za pośrednictwem 
bankomatów, Usługi rozliczeń finansowych i autoryzacji fi-
nansowej w związku z przetwarzaniem transakcji płatności 
finansowych, Usługi ubezpieczenia podróżnego, Wydawa-
nie i wykupywanie czeków podróżnych i talonów podróż-
nych, Usługi uwierzytelniania płatnika, Weryfikacja informa-
cji finansowych, Prowadzenie zapisów finansowych, Usługi 
elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut, Usłu-
gi płatności zdalnych, Usługi elektronicznego portfela o za-
pisanej wartości, świadczenie usług elektronicznego trans-
feru funduszy i walut, usługi płatności elektronicznych, 
usługi przedpłaconych kart telefonicznych, usługi wypłat 
gotówkowych oraz usługi autoryzacji i rozliczania transak-
cji, Świadczenie usług debetowych i kredytowych za po-
średnictwem radiowych urządzeń identyfikacyjnych (trans-
ponderów), Świadczenie usług debetowych i kredytowych 
za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych i telekomu-
nikacyjnych, Usługi weryfikacji czeków, Usługi wydawania 
i wykupu wszystkie dotyczące czeków podróżnych i talo-
nów podróżnych, Świadczenie usług finansowych dla 

wsparcia usług detalicznych świadczonych za pośrednic-
twem środków telekomunikacji mobilnej, w tym usług płat-
niczych przez urządzenia bezprzewodowe, Przetwarzanie 
transakcji kredytowych i debetowych przez łącza telefo-
niczne i telekomunikacyjne, Świadczenie usług finanso-
wych dla wsparcia usług detalicznych świadczonych w In-
ternecie, poprzez sieci lub innymi środkami elektroniczny-
mi z użyciem elektronicznie scyfryzowanych informacji, 
Usługi dotyczące wymiany pieniężnej, mianowicie zabez-
pieczanie wymiany pieniężnej, w tym elektronicznych pie-
niędzy, poprzez sieci komputerowe dostępne za pomocą 
kart chipowych, Usługi płatności rachunków świadczone 
przez serwisy internetowe, Bankowość internetowa, Usługi 
finansowe świadczone przez telefon oraz poprzez świato-
wą sieć komputerową lub przez Internet, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Usługi związane z własnością 
nieruchomości, Wyceny nieruchomości, Zarządzanie inwe-
stycjami w zakresie nieruchomości, Usługi inwestycyjne 
w zakresie nieruchomości, Usługi ubezpieczenia nierucho-
mości, Ubezpieczanie majątkowe dla osób fizycznych, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące majątku, Finansowanie 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościa-
mi, Wycena nieruchomości, usługi agencyjne w zakresie 
nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, Administro-
wanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami fi-
nansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnienie 
pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
zagospodarowania nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe 
dotyczące majątku nieruchomego i budynków, Usługi fi-
nansowe dotyczące zakupu nieruchomości, Organizowa-
nie umów pożyczki zabezpieczonych nieruchomością, 
Organizowanie współwłasności nieruchomości, Organizo-
wanie finansowania na zakup nieruchomości, Pomoc 
w nabywaniu nieruchomości i udziałów w nich, Inwesty-
cje kapitałowe w nieruchomości, Usługi w zakresie inwe-
stowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe 
dotyczące nabywania majątku, Usługi finansowe dotyczą-
ce sprzedaży majątku wycena finansowa nieruchomości 
z nieograniczonym tytułem własności, Wycena finansowa 
nieruchomości dzierżawionych, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Organizowanie dzierżawy nieruchomości, 
Leasing majątku, Dzierżawa majątku nieruchomego, 
dzierżawa nieruchomości z nieograniczonym tytułem 
własności, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące trans-
akcji w zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie majątkiem, 
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieru-
chomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomo-
ści, Dostarczanie informacji dotyczących majątku nieru-
chomego, Dostarczanie informacji dotyczących rynku 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące wyboru nie-
ruchomości, Finansowanie zastawów hipotecznych i za-
bezpieczanie majątku, Usługi konsultacyjne dotyczące 
rozwiązań płatniczych, bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio 
wymienionych usług.

(210) 528225 (220) 2021 04 28
(731) GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, Wełecz
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GRUPA psb PROFI

(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepów 
z artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami 
wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami 
elektrotechnicznymi, narzędziami, artykułami gospodar-
stwa domowego i sprzętem radiowo-telewizyjnym, wy-
robami z metalu, drewna, szkła, ceramiki i porcelany oraz 
tworzyw sztucznych do użytku domowego, artykułami 
chemicznymi, włókienniczymi, 36 Pośrednictwo handlo-
we polegające na kojarzeniu kontrahentów, 37 Usługi 
budowlane i remontowe w zakresie budownictwa ogól-
nego, Doradztwo budowlane, 39 Transport, gospodarka 
magazynowa.

(210) 528232 (220) 2021 04 28
(731) WARDYŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) asthma
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe 
z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane 
płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Płyty winylowe, 
Muzyczne nagrania wideo, Nagrane dyski wideo, Książki 
audio, Muzyka cyfrowa do pobrania, Publikacje elektro-
niczne, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfi-
kujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, 
25 Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rękawów, T-shirty 
z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, 
Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, Długie kurt-
ki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rękawów, 
Kurtki wierzchnie, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, Rę-
kawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szy-
ję, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowa-
nie plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci 
książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne 
na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Publikacje 
multimedialne, Występy grup muzycznych na żywo, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja 
dzieł muzycznych w studio nagrań, Koncerty muzyczne 
za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośred-
nictwem telewizji.

(210) 528233 (220) 2021 04 28
(731) WARDYŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)

(540) 

(531) 26.13.25, 24.13.09, 24.13.25, 24.13.26, 26.02.01, 26.02.03, 
26.02.05

(510), (511) 9 Nagrane płyty DVD z nagraniami muzyczny-
mi, Płyty winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Publikacje 
elektroniczne, Nagrane dyski wideo, Muzyka cyfrowa do po-
brania, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące 
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Płyty kom-
paktowe z muzyką, Nagrane kasety magnetofonowe, Książki 
audio, Taśmy magnetyczne, 25 Koszulki z nadrukami, Koszul-
ki bez rękawów, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rę-
kawów, Kurtki wierzchnie, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, 
Rękawiczki dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szy-
ję, 41 Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, 
Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne na żywo, Pisa-
nie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Komponowanie 
muzyki dla osób trzecich, Publikacje multimedialne, Występy 
grup muzycznych na żywo, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia.

(210) 528237 (220) 2021 04 28
(731) WARAKSA PAULINA, Dobre Miasto
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAXI KEBAB

(531) 27.05.01, 29.01.15, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.01, 
26.04.09

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, 
Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach.
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(210) 528238 (220) 2021 04 29
(731) WWW.MYBESTDREAM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajakidunajcem.pl

(531) 01.15.24, 18.03.01, 18.03.23, 02.01.08, 02.01.12, 02.01.23, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 39 Organizowanie i przeprowadzanie wypraw 
kajakiem, Wypożyczanie kajaków, Usługi transportu wod-
nego, Usługi w zakresie organizowania transportu wodne-
go, Rezerwacja miejsc na transport wodny, Wypożyczanie 
pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie jednostek pływają-
cych, 41 Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Udostępnianie sprzę-
tu rekreacyjnego, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach 
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkole-
niowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organi-
zacja imprez sportowych, Informacja o imprezach rozrywko-
wych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych.

(210) 528239 (220) 2021 04 29
(731) FACTOR SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.03.01, 27.05.03
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Systemy alarmowe ostrze-
gające przed ulatnianiem się gazu, Alarmowe systemy bez-
pieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy i urządzenia 
ostrzegawcze, Aparatura sygnalizacyjna, Aparatura do mo-
nitoringu obiektów śledzonych [elektroniczna], Aparatura 
do monitoringu obiektów śledzonych [optyczna], Apara-
tura do monitoringu obiektów śledzonych [teleskopowa], 
Aparatura do monitoringu obiektów śledzonych [elektrycz-
na], Systemy nadzoru wideo, Urządzenia do wykrywania 
dymu, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia 
i instrumenty sygnalizacyjne, Urządzenia zabezpieczające 
do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, Wykrywacze 
dymu, Znaczniki bezpieczeństwa, Zraszacze ognia [sprzęt 
przeciwpożarowy], Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alar-
my bezpieczeństwa, Alarmy dźwiękowe, Alarmy osobiste, 
Alarmy pożarowe, Czujki do alarmów, Czujniki ognia, Czuj-
niki prądu elektrycznego, Dzwonki alarmowe, Elektroniczne 
dzwonki ostrzegawcze, Elektryczne czujniki dymu, Instalacje 
alarmowe, Kamery bezpieczeństwa, Osobiste alarmy bez-
pieczeństwa, Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Odbiorniki 
sygnalizacji alarmowej, Panele alarmowe, Panele sterowania 
do alarmów bezpieczeństwa, Systemy monitorowania alar-
mów, Elektryczne urządzenia alarmowe, Klawiatury do alar-
mów bezpieczeństwa, Testery alarmów dymu, 37 Konserwa-
cja i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Usługi 

w zakresie instalowania alarmów, Udzielanie informacji doty-
czących naprawy lub konserwacji alarmów przeciwpożaro-
wych, Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Instalowa-
nie alarmów przeciwpożarowych, Naprawa alarmów, Mon-
taż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych.

(210) 528245 (220) 2021 04 28
(731) SHAHADUL ISLAM MOHAMMAD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST KEBAB

(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.05, 08.05.01, 08.05.02, 08.05.25, 
07.01.08, 07.01.24

(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 528246 (220) 2021 04 26
(731) Providence International AG, Genewa, CH
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TABAC SHOP

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 34 Aromaty chemiczne w płynie stosowane 
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, 
Artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Artykuły dla 
palaczy z metalu szlachetnego, Artykuły do użytku z tyto-
niem, Atomizery do papierosów elektronicznych, Azjatyckie 
długie fajki do tytoniu [kiseru], Bloczki bibułki papierosowej, 
Buteleczki na gaz płynny do zapalniczek, Ciekłe roztwo-
ry do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwory nikotyny 
do stosowania w e-papierosach, Cygara, Cygara elektronicz-
ne, Cygaretki, Cygarnice, Cygarniczki, Cygarniczki na cygaro, 
z metali szlachetnych, Cygarniczki nie z metali szlachetnych, 
Cygarniczki z metali szlachetnych, Elektroniczne fajki do ty-
toniu, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, 
Etui na fajki nie z metali szlachetnych, Etui na fajki wyko-
nane z metali szlachetnych, Fajki, Fajki do palenia tytoniu, 
nie z metalu szlachetnego, Fajki do palenia tytoniu z meta-
lu szlachetnego, Fajki wodne, Filtry do cygar, Filtry do fajek, 
Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotynki do cygar, 
Gilzy papierosowe, Kamienie do zapalniczek, Kartomizery 
do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów 
elektronicznych, Kasetki na cygara, Kasetki na cygara z metali 
szlachetnych, Kieszonkowe zapalniczki nie z metali szlachet-
nych, Krótkie cygara, Knoty do zapalniczek, Krzemień do za-
palniczek dla palaczy, Lufki do papierosów, Machorka, Małe 
cygara, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicz-
nych, Nawilżacze do cygar, Nawilżacze do tytoniu, Nawilżane 
kasetki na cygara, Noże do fajek, Papier higroskopijny do fa-
jek, Papier higroskopijny do tytoniu, Papierośnice, Papiero-
śnice automatyczne, Papierośnice nie z metali szlachetnych, 
Papierośnice wykonane z metali szlachetnych, Papierośnice 
z metali szlachetnych, Papierosy, Papierosy, cygara, cygaretki 
i inne gotowe artykuły dla palaczy, Papierosy elektroniczne, 
Papierosy kretek do celów innych niż medyczne, Papierosy 
mentolowe, Papierosy z filtrem, Papierosy zawierające sub-
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stytuty tytoniu, Papierowe ustniki papierosowe z filtrami, 
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, Płyn do papierosów elektronicznych  
[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyny do elektro-
nicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych 
papierosów, Podpory do fajek, Pojemniczki na tytoń, Po-
jemniczki z gazem do zapalniczek, Pojemniki na cygara, Po-
jemniki na cygara wykonane z metali szlachetnych, Pojem-
niki na tytoń i humidory, Pojemniki na zapałki, Popielniczki, 
Popielnice, Popielniczki dla palaczy, Popielniczki dla palaczy 
wykonane z metali nieszlachetnych, Przenośne sakiewki-po-
pielniczki, Produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewa-
nia, Popielniczki z metali szlachetnych, Przybory dla palaczy, 
Przybory do czyszczenia fajek, Przyrządy do obcinania pa-
pierosów, Przyrządy kieszonkowe do skręcania papierosów, 
Pudełka na cygara z metali szlachetnych, Pudełka na papie-
rosy, Pudełka na papierosy elektroniczne, Pudełka na taba-
kę, Pudełka na zapałki, Pudełka na zapałki nie z metali szla-
chetnych, Pudełka na zapałki z metali szlachetnych, Puszki 
na tytoń, Skrobaczki do fajek, Snus, Snus bez tytoniu, Snus 
z tytoniem, Środki aromatyzujące do stosowania w papiero-
sach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Spluwaczki 
dla żujących tytoń, Środki czyszczące do papierosów elek-
tronicznych, Stojaki na fajki, Stojaki na fajki dla palaczy, Sto-
jaki na fajki [przybory dla palaczy], Substytuty tytoniu, Sub-
stytuty tytoniu, nie do celów medycznych, Tabaka, Tabaka 
bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tabakierki, Tabakierki z me-
tali szlachetnych, Tabakiery, nie z metali szlachetnych, Torby 
na fajki, Torebki na fajki, Tuby na cygara, Tytoń aromatyzowa-
ny, Tytoń, Tytoń bezdymny, Tytoń do fajek, Tytoń do palenia, 
Tytoń do papierosów, Tytoń do robienia papierosów, Tytoń 
do skręcania papierosów, Tytoń do żucia, Tytoń hookah, Ty-
toń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), Tytoń 
i substytuty tytoniu, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Ty-
toń preparowany, Ubijaki do fajek, Uchwyty do papierosów 
elektronicznych, Urządzenia do gaszenia palących się pa-
pierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, 
Urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu 
wdychania, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotyno-
wej, Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawie-
rających nikotynę, Ustniki do cygar, Ustniki do cygarniczek, 
Ustniki do fajek, Ustniki do papierosów, Ustniki z bursztynu 
do papierosów i cygar, Woreczki na tytoń, Wyciory do fajek, 
Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Wyroby 
tytoniowe, Zapalniczki do cygar, Zapalniczki do papierosów, 
Zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachetnych, Za-
palniczki do papierosów z metalu szlachetnego, Zapalniczki 
z metali szlachetnych, Zapałki, Zatyczki do fajek [przybo-
ry dla palaczy], Zestaw do skręcania papierosów, Zestawy 
do palenia papierosów elektronicznych.

(210) 528251 (220) 2021 04 29
(731) JABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) JABEX SUGAR FREE
(510), (511) 29 Jabłka prażone, Suszone i gotowane owo-
ce i warzywa, Przetwory owocowe i warzywne, Przeciery 
owocowe i warzywne, Galaretki owocowe w proszku, Kisie-
le w proszku, Galaretki pektynowe, Owoce konserwowane, 
Kandyzowane owoce, Owoce lukrowane, Owoce w żelu, 
Marmolady owocowe, Owocowe nadzienia do ciast, Dżemy, 
Powidła, Konfitury owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pa-
sty owocowe i warzywne, Bita śmietana, Pestki słonecznika 

przetworzone, Rodzynki, Przetwory owocowe składające 
się z zagęszczonego soku owocowego, Pektyna do celów 
spożywczych, Środki żelujące do celów spożywczych, Że-
latyna spożywcza, Zagęstniki do wiązania soków i owoców 
stosowane przy wypiekach, Orzechy preparowane, Wiór-
ki kokosowe, Miazga z ziaren słonecznika, Farsze na bazie 
mięsa i warzyw, Masło z orzechów, Daktyle, przetworzo-
ne, Puree z warzyw, Puree z owoców, Dodatki z owoców 
nie przetworzonych do jogurtów, 30 Wyroby cukiernicze, 
Ciasta w proszku, Desery w proszku, Polewy do ciast, Kremy 
do ciast w proszku, Produkty pomocnicze do wyrobu ciast 
i tortów zawarte w tej klasie, Spożywcze olejki aromatyczne, 
Barwniki spożywcze, Aromaty do ciast, Lukier, Polewy do tor-
tów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele, Nadzienia ciast i do tortów - kremy 
do nadziewania, Masy do pieczenia i nadziewania, Mieszanki 
do pieczenia, Mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich 
wytrawnych naleśników], Mieszanki na pieczywo, Dania bu-
dyniowe, Ciasto w postaci półproduktu, Budyń z galaretką 
w proszku, Kremy termo stabilne, wszystkie ww. zawarte 
w tej klasie.

(210) 528252 (220) 2021 04 29
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) FRUGO SQUAD
(510), (511) 5 Żelki witaminowe, 30 Wyroby piekarnicze i cu-
kiernicze zawarte w tej klasie, Lody, Czekolada, Wyroby cze-
koladowe, Słodycze, Lody w proszku, Napoje na bazie kawy, 
kakao, herbaty i czekolady, Mrożone napoje zawarte w tej 
klasie, Napoje z lodów, Cukierki, Żelki, Czekoladki, Lizaki lodo-
we zawierające mleko, 32 Napoje bezalkoholowe, w tym na-
poje i syropy owocowe, napoje zawierające soki owocowe, 
napoje witaminizowane, napoje aromatyzowane owocami, 
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Mrożone 
napoje owocowe, Soki, Bezalkoholowe koktajle owocowe, 
Napoje izotoniczne i energetyczne, wszystkie ww. zawarte 
w tej klasie.

(210) 528278 (220) 2021 04 30
(731) FRANIK PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM MARIO MORATO

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.01.01, 27.01.09
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 528285 (220) 2021 04 29
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Duda Nasze polskie! KIEŁBASKI POLSKIE WIEPRZOWE 
85% mięsa wieprzowego PRODUKT POLSKI 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa wieprzowego 
pochodzącego z Polski

(531) 25.01.15, 25.01.19, 08.05.03, 27.05.01, 29.01.14, 02.09.01, 
05.03.13, 05.03.14, 26.01.02, 26.01.02, 26.01.18, 05.05.19, 
05.05.20, 24.15.02, 24.15.13, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 
24.17.05

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, skła-
dowania i dystrybucji wędlin.

(210) 528288 (220) 2021 04 29
(731) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! KIEŁBASA ŻYWIECKA 

130g mięsa wieprzowego na 100g produktu 
BEZ DODATKU barwników glutaminianu 
monosodowego PRODUKT BEZGLUTENOWY 
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
pochodzącego z UE.

(531) 02.09.01, 05.03.13, 05.03.14, 05.05.19, 05.05.20, 08.05.03, 
08.05.04, 24.15.01, 24.15.13, 25.01.15, 25.01.19, 26.01.02, 
26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.14

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wędlin, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, skła-
dowania i dystrybucji wędlin.

(210) 528305 (220) 2021 04 30
(731) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podat-
kowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachun-
kowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi 
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
informacja o powyższych usługach, 36 Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podat-
kowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków].

(210) 528306 (220) 2021 04 30
(731) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, 35 Pomoc w zarzą-
dzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi 
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt 
działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania do-
tyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, usługi podatkowe, doradztwo podat-
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kowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachun-
kowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi 
biegłych rewidentów, przetwarzanie danych, komputerowe 
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, 
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
informacja o powyższych usługach, 36 Doradztwo podat-
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podat-
kowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultacje 
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków].

(210) 528317 (220) 2021 04 30
(731) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Góralskie Praliny

(531) 27.05.01, 29.01.13, 06.01.02, 06.01.04, 25.01.05
(510), (511) 30 Chleb, bułeczki słodkie, ciastka, cukierki, 
jadalne ozdoby do ciast, desery, pierniki, praliny, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, wyroby czekoladowe, cze-
kolada, substytuty czekolady, Produkty na bazie czekolady, 
cukierki, słodycze.

(210) 528327 (220) 2021 04 29
(731) SKOCZYLAS MAREK, Niżatyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skoczylas

(531) 27.05.01, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, 
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, prepa-
raty zawierające pierwiastki śladowe do celów leczniczych, 
preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, 
dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze, syropy 
dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych prepa-
raty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śla-
dowe mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki 
żywnościowe wzbogacone witaminami, składnikami mi-
neralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, 
preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe 
i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, 
herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, cu-
kierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe albo 
żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki 
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów 
leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przezna-
czone dla celów leczniczych, dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, suplementy (dodatki) odżywcze dla 

celów leczniczych, proteinowe preparaty lub środki odżyw-
cze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artyku-
ły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy do celów 
leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, prepara-
ty chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści 
dla celów medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki 
i krople dla celów farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub 
syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki 
odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe 
mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże dla ce-
lów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla ce-
lów leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów 
leczniczych przeznaczone jako uzupełnienie codziennego 
pożywienia w formie produktów typu instant lub oddziel-
nych mieszanek, które się składają głównie z mleka w prosz-
ku lub protein zwierzęcych względnie protein roślinnych 
i także wzbogacone witaminami lub środkami mineralnymi 
lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające 
żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają sub-
stancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produk-
ty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty 
dla sportowców lub osób z dużym wydatkiem energetycz-
nym, żelatyna spożywcza, spożywcze preparaty odżywcze 
i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg 
do celów spożywczych, odżywcze dodatki do codziennego 
spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku lub prote-
iny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub 
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub 
dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwo-
ry mleczne, nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzy-
wa, krojone owoce i warzywa, gotowane owoce i warzywa, 
pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy 
wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żyw-
ność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje 
warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody, wyroby 
cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje 
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środ-
ki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, 
pierożki, muesli, miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów.

(210) 528353 (220) 2021 05 02
(731) FUNDI VIATU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Toruń

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rest4less

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 
17.01.02, 17.01.03, 17.01.09

(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 
Oprogramowanie do pobrania w postaci aplikacji mobilnych 
do dostaw i zamówień jedzenia, Oprogramowanie kompu-
terowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogra-
mowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowa-
nie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające 
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji 
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputero-
wej, Oprogramowanie do płatności elektronicznych, Opro-
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gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-
nicznych, 35 Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, 
Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Za-
rządzanie biznesowe restauracjami, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadze-
nia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Udostępnia-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej w internecie, Usługi 
w zakresie promocji sprzedaży, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, Promowanie [reklama] działalności gospodar-
czej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Reklamowanie 
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamo-
wanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom 
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprze-
dawców, 36 Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektro-
niczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem świato-
wej sieci komputerowej, Elektroniczne transakcje pieniężne, 
Obsługa płatności, Obsługa poleceń zapłaty, Obsługa trans-
akcji finansowych on-line, Przetwarzanie płatności elektro-
nicznych, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośred-
nictwem internetu, Usługi transakcji finansowych on-line, 
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi w zakre-
sie płatności zdalnych, Przetwarzanie płatności za pomocą 
kart kredytowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Zapewnianie dostępu do platform 
handlu elektronicznego w internecie, Elektroniczna trans-
misja danych, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, 
Usługi elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użyt-
kownikom dostępu do platform w internecie, Zapewnianie 
dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej 
i stron on-line zawierających informacje na szeroki wachlarz 
tematów, 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Trans-
port żywności, Dostawa żywności, Dostawa produktów spo-
żywczych, Dostawa żywności i napojów przygotowanych 
do spożycia, 43 Usługi restauracyjne, Usługi świadczone 
przez bary bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, Usługi cateringu ze-
wnętrznego, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia 
w żywność, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie żyw-
ności i napojów na wynos.

(210) 528362 (220) 2021 05 03
(731) PLACEK HOLDING, SE, Podebrady III, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kakadu ZOO

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 

sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dezodo-
ranty dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: dez-
odoranty dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kosmetyki dla zwierząt, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kosmetyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kosmetyki dla zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: kosmetyki dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
szampony dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: szampony dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: szampony dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: szam-
pony dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: odświeżacze oddechu dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: odświeżacze oddechu dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: odświeżacze oddechu dla zwierząt, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: odświeżacze oddechu dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: od-
świeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odświeżacze zapa-
chów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: odświeżacze zapachów 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: odświeżacze zapachów dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: aerozole pielę-
gnujące dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: środki do czyszczenia klatek dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: antybiotyki dla ryb, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: antybiotyki dla ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
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duktami: antybiotyki dla ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: antybioty-
ki dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: witaminy dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: witaminy dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pieluchy dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: pieluchy dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: pieluchy dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pieluchy dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
preparaty do mycia zwierząt, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do mycia zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: środki od-
straszające dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: środki odstraszające dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: środki odstraszające dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki odstraszające dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: su-
plementy diety dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: suplementy diety dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: suplementy diety dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: obroże prze-
ciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: preparaty farma-
ceutyczne dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: preparaty farmaceutyczne dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: preparaty farmaceutyczne dla zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty farmaceutyczne dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: obroże 
przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: obroże przeciw pchłom 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: obroże przeciw pchłom dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obroże przeciw pchłom dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-

cymi produktami: środki odstraszające owady dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: środki odstraszające owady dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające owady dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające owady dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: środki od-
straszające insekty, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: środki odstraszające insekty, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: środki odstraszające insekty, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające insekty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dzwonki dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: dzwonki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: dzwonki dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: dzwonki dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: etykiety 
adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: etykiety 
adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ety-
kiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: boksy 
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: boksy [konstrukcje] 
z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: boksy [konstrukcje] 
z metalu dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: boksy [konstruk-
cje] z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pompki akwariowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pompki akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: pompki akwariowe, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: pompki akwariowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: silniki do ło-
dzi, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: silniki do łodzi, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: silniki do łodzi, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: silniki do łodzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do strzyże-
nia zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia 
do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: urządzenia 
do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przy-
rządy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi 
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sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: noże wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: noże wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: noże wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: noże węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: szczypce wędkarskie, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: szczypce wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: szczypce wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
szczypce wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: osełki 
do ostrzenia, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: osełki do ostrzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: elektroniczne obroże treningo-
we dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: elektroniczne obroże trenin-
gowe dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne 
w kształcie zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne w kształ-
cie zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne w kształ-
cie zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: magnesy dekoracyjne 
w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: okulary prze-
ciwsłoneczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: okulary antyrefleksyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary słoneczne dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: okulary słoneczne dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: okulary słoneczne dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: okulary słoneczne dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: lampy akwariowe, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: lampy 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: lampy akwariowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lampy akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: filtry do akwariów, 

Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: filtry do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: filtry do akwariów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: filtry do akwariów, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oświetlenie 
do akwariów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: oświetlenie do akwariów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
oświetlenie do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oświetlenie 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparatura grzewcza do akwariów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: aparatura grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: apa-
ratura grzewcza do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: aparatura 
grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stoso-
wane do akwariów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: lampy ultrafioletowe stosowane 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stosowa-
ne do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe 
stosowane do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: smycze dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: smycze dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: smycze 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: smycze dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
odzież dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: odzież dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
odzież dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odzież dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: nosidełka dla 
zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: smycze dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: smycze dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: smycze dla zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smycze dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: elektroniczne obroże dla zwierząt domowych, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: elektroniczne obroże dla zwierząt domo-
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wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: przykry-
cia i okrycia dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: przykrycia i okrycia 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: przykrycia i okrycia dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: smycze dla psów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: smycze dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: smycze dla psów, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: smycze 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: odzież dla psów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odzież dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: odzież dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: odzież dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: obroże dla psów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: obroże dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: obroże dla psów, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: obroże 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: akwaria (Piasek do -), 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
akwaria (Piasek do -), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: akwa-
ria (Żwir do -), Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kamienie akwariowe 
dekoracyjne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kamienie akwariowe dekoracyjne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: posłania dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: posłania dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: posła-
nia dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: posłania dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: klatki dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: klatki dla zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: klatki dla zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: klatki dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: meble dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: meble dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: meble dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi 

handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
stoły do pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: opaski 
niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: opaski niemetalowe do iden-
tyfikacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: transportery dla zwie-
rząt w formie pudeł, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: transportery dla zwierząt w formie 
pudeł, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: transportery dla zwierząt w formie pu-
deł, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: transportery dla zwierząt w formie 
pudeł, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwie-
rząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: kosze, niemetalowe, do prze-
wożenia zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: budy, 
kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemow-
ląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: bramki zabezpiecza-
jące, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: bramki zabezpieczające, niemetalowe, 
dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, 
dzieci i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: budy dla psów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
budy dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: budy dla psów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: budy dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: posłania dla psów, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: posła-
nia dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: posłania dla psów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: posłania dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: taborety wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: taborety wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: taborety wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
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jącymi produktami: taborety wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: poduszki 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: poduszki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
budki dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: budki dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: budki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: budki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: elektroniczne dozowniki pokarmu dla 
zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: elektroniczne do-
zowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: naczynia na po-
karm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: naczynia 
na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: na-
czynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: grzebienie 
dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
grzebienie dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: grzebienie dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: miski 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: miski dla zwierząt do-
mowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: miski dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: kuwety dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kuwety dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kuwety dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: terraria domowe dla zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: terraria do-
mowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: terraria domowe dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: terraria domowe dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: szczotki dla zwierząt domowych, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: szczotki dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 

produktami: rękawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szczotki do zębów dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: szczotki do zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: szczot-
ki do zębów dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: szczotki do zę-
bów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym 
do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym 
do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie domo-
wym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: akwaria, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: akwaria, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: akwaria, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: akwaria, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: akwaria i wiwaria, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: akwaria i wiwaria, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: akwaria i wiwaria, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: akwaria i wiwaria, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ozdoby 
do akwariów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: ozdoby do akwariów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
ozdoby do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ozdoby do akwa-
riów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karmniki dla ptaków, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: karmniki dla ptaków, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: karmniki dla ptaków, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karmniki dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obuwie do łowienia ryb, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: obuwie do łowienia 
ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
buty wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: buty wędkarskie, Usługi sprzedaży de-
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talicznej on-line związane z następującymi produktami: buty 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: buty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
kurtki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: kurtki wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
kurtki wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kurtki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły 
odzieżowe dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe 
dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe dla 
wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kapelusze przeciwsłoneczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kape-
lusze przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kapelusze przeciwsło-
neczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kapelusze przeciwsłoneczne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kape-
lusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: kapelusze 
wędkarskie typu bucket hat, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kapelusze 
wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kalosze [obuwie], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: kalosze [obuwie], Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kalosze [obuwie], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kalosze [obuwie], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: koszule węd-
karskie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: koszule wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: koszule węd-
karskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koszule wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
spodnie, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: spodnie, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: spodnie, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: koszulki z krótkim rękawem, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: koszulki z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: koszulki 
z krótkim rękawem, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki z krótkim rę-
kawem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: koszulki bez rękawów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: koszulki bez 
rękawów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: koszulki bez rękawów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: koszulki bez rękawów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: skarpety termoak-
tywne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skarpety termoaktywne, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: skarpe-
ty termoaktywne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 

związane z następującymi produktami: skarpety termoak-
tywne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czapki sportowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: czapki sportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: czapki sportowe, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: czapki 
sportowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: czapki z daszkiem, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: czapki z daszkiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: czapki z daszkiem, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czapki z daszkiem, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czapki [nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: czapki [nakrycia gło-
wy], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
bluzy sportowe, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: bluzy sportowe, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: bluzy 
sportowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bluzy sportowe, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: bluzy 
polarowe, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: bluzy polarowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: bluzy polaro-
we, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: bluzy polarowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: bluzy 
z kapturem, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: bluzy z kapturem, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: bluzy 
z kapturem, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bluzy z kapturem, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
rękawiczki, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: rękawiczki, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rękawiczki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: derki dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: derki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: derki dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: derki dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: podkładki pod 
miskę dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: podkładki pod miskę 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: podkładki pod miskę 
dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: podkładki pod 
miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: sztuczna przynęta 
z rybich odpadków dla wędkarzy, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: sztuczna przynęta 
z rybich odpadków dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: sztuczna 
przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: zabawki dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zabawki dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: zabawki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zabawki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: gry, zabawki 
i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: gry, zabawki i przedmioty 
do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki dla 
psów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: zabawki dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: zabawki dla 
psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: zabawki dla psów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: siatki 
podbieraki do akwarium, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: siatki podbieraki do akwarium, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: siatki podbieraki do akwarium, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: siatki podbieraki do akwarium, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przybory 
wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: przy-
bory wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przybory wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żyłki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: żyłki wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: żyłki wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: żyłki wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: torby wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: torby wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: torby wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: torby 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: sieci wędkarskie, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: sieci wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: sieci wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: sieci 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: kołowrot-
ki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: przynęty węd-
karskie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: przynęty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: przynęty 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: przynęty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 

związane z następującymi produktami: sztuczne przynęty 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: sztuczne przynęty wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły myśliwskie 
i wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: artykuły myśliwskie i wędkar-
skie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: artykuły myśliwskie i wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: wędki, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wędki, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: wędki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wędki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: futerały na wędki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: futerały 
na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: futerały na wędki, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: futerały na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podpórki na wędki, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
podpórki na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: podpórki na wędki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: podpórki na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: spławiki wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: spławiki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: spławiki wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: spławiki wędkarskie, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: sprzęt węd-
karski, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: sprzęt węd-
karski, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pod-
bieraki dla wędkarzy, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: pod-
bieraki dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: woblery, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: woblery, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: woblery, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: woblery, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ha-
czyki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: haczyki wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
haczyki wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: haczyki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: zanęty wędkarskie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: zanęty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: zanęty wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zanęty 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
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jącymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: wskaźniki bra-
nia [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: czujniki brania [sprzęt wędkar-
ski], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: skrzynki na przybory węd-
karskie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: skrzyn-
ki na przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki 
wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: pokrowce na kołowrotki wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce na kołowrotki wędkarskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokrowce na kołowrotki wędkarskie, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: krętliki 
wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: krętliki 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przypony wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przypony wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: przypony wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przypony 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: wędkarskie 
ciężarki, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: wędkarskie ciężarki, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: koszyki wędkarskie [pułap-
ki], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: koszyki wędkarskie [pułapki], Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: koszyki 
wędkarskie [pułapki], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: koszyki wędkar-
skie [pułapki], Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: pokarm 
dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokarm dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarmy puszkowane lub kon-
serwowane dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokarmy puszkowane lub kon-
serwowane dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: pokarmy puszkowa-
ne lub konserwowane dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-

daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
karmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: pokarm dla zwierząt domowych w formie gryza-
ków, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: pokarm dla zwierząt domowych 
w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: syntetyczny pokarm dla zwie-
rząt, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produkta-
mi: syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: po-
karm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się 
z ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: pokarm dla ptaków, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pokarm dla ptaków, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: pokarm dla ptaków, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
karm dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty na pokarm dla pszczół, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: prepa-
raty na pokarm dla pszczół, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
na pokarm dla pszczół, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ryby 
żywe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: ryby żywe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: ryby żywe, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ryby żywe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: ryby akwariowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ryby 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ryby akwariowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ryby akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla ryb, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: karma 
dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: karma dla ryb, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ryby żywe [nie do żywności], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
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ryby żywe [nie do żywności], Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: ryby żywe 
[nie do żywności], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ryby żywe [nie do żyw-
ności], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: napoje dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: napoje dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: na-
poje dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ściółka 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ciastka dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: ciastka dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: karma dla zwierząt domowych, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
spożywcze dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: preparaty spożywcze dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następu-
jącymi produktami: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: arty-
kuły spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze dla zwierząt morskich, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: jadalne 
produkty do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: jadalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: żwirek dla kota i dla 
małych zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: żwirek dla kota i dla 
małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: jadalne kości i kostki do żucia dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: jadalne kości i kostki 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-

ży detalicznej związane z następującymi produktami: jadalne 
kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: kar-
ma dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: karma dla psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: karma 
dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: karma dla psów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla królików, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: karma dla królików, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: karma 
dla królików, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla królików, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
karma dla ptaków, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: karma dla ptaków, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
karma dla ptaków, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karma dla ptaków, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla gryzoni, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla gryzoni, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: karma dla gryzoni, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: karma dla drobiu, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: karma dla drobiu, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: karma dla drobiu, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla drobiu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: karma dla kotów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: karma dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następujący-
mi produktami: karma dla kotów, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla kotów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: karma dla koni, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: karma dla koni, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: karma dla koni, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla koni, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: karma dla dzikiego 
ptactwa, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
ptaków domowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: karma dla ptaków domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: karma dla ptaków domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: karma dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: mleko do sto-
sowania jako karma dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: mleko do stosowania 
jako karma dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: mleko do stosowania 
jako karma dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: mleko do sto-
sowania jako karma dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kości dla psów, Usługi 



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 81

handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kości dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: kości dla psów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: kości dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: przysmaki dla psów [jadalne], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: przysmaki dla psów [jadalne], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: przysmaki 
dla psów [jadalne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przysmaki dla psów 
[jadalne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wołowi-
ny do karmienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku 
mięsa z kurczaka do karmienia psów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
mienia psów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia psów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wołowi-
nę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze zawierające wątróbkę 
do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające 
wątróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze zawierające wątróbkę 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 

z następującymi produktami: żywe koralowce akwariowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: żywe koralowce akwariowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: żywe kora-
lowce akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: żywe koralowce 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: rośliny do akwariów [żywe], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rośliny 
do akwariów [żywe], Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: rośliny do akwariów 
[żywe], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: rośliny do akwariów [żywe], 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywność dla ryb akwariowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: żywność dla 
ryb akwariowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: żywność dla ryb akwario-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: żywność dla ryb akwariowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywe ssaki, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: żywe ssaki, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: żywe 
ssaki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: żywe ssaki, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: żywe zwierzę-
ta, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żywe zwierzęta, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: żywe zwierzęta, Usłu-
gi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: żywe zwierzęta, 41 Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publikowa-
nie tekstów, Publikowanie multimediów, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie czasopism internetowych, Publi-
kowanie materiałów multimedialnych on-line, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej, Publikowanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów druko-
wanych dotyczących rybek domowych, Publikowanie ksią-
żek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie 
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety 
dla klientów w Internecie, Publikowanie książek i czasopism 
elektronicznych on-line, 44 Usługi hodowli ryb, Usługi w za-
kresie opieki nad rybkami domowymi, Hodowla zwierząt, Za-
biegi pielęgnacyjne zwierząt, Doradztwo dotyczące żywienia 
zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Higiena i pielęgna-
cja urody zwierząt, Udzielanie informacji na temat hodowli 
zwierząt, Usługi weterynaryjne.

(210) 528364 (220) 2021 05 03
(731) PLACEK HOLDING, SE, Podebrady III, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kakadu ZOO
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(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.20
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dezodo-
ranty dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: dez-
odoranty dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kosmetyki dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kosmetyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: kosmety-
ki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szampony dla zwierząt, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: szampony dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: szampony dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szampony dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: odświeżacze oddechu dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: odświeżacze oddechu dla zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: odświeżacze oddechu dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: odświeżacze zapachów dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ae-
rozole pielęgnujące dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: aerozole pielęgnują-
ce dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-

duktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: antybiotyki dla ryb, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: antybiotyki dla ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: antybiotyki dla ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: antybio-
tyki dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: witaminy 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pieluchy dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: pieluchy dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: pielu-
chy dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pieluchy dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: preparaty 
do mycia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do mycia zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: środki odstraszające dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: środki odstra-
szające dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: środki odstraszające 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: środki odstraszające dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: suplementy diety dla zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: su-
plementy diety dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: suplementy 
diety dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: prepara-
ty farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: dodatki lecznicze do pożywie-
nia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: dodatki lecznicze do pożywie-
nia zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dodatki lecznicze do po-
żywienia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
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z następującymi produktami: obroże przeciw pchłom dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające owady dla zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: środki od-
straszające owady dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: środki odstra-
szające owady dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: środki odstrasza-
jące insekty, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: środki odstraszające insekty, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: środki odstraszające insekty, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające insekty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dzwonki dla zwie-
rząt, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: dzwonki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: dzwonki 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dzwonki dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: boksy 
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: boksy 
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: bok-
sy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pompki akwa-
riowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pompki akwariowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: pompki 
akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: pompki akwariowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: silniki do łodzi, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: silniki do łodzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
silniki do łodzi, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: silniki do łodzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przyrządy 
do strzyżenia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: przyrządy do strzy-
żenia zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do strzy-
żenia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do strzyżenia zwierząt 
[ręczne przyrządy], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do strzyżenia zwierząt 

[ręczne przyrządy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: urządzenia do strzy-
żenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: elek-
tryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: noże wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: noże wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: noże wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: noże wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szczypce wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: szczypce wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: szczypce wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szczypce wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
osełki do ostrzenia, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: elektro-
niczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże treningowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: elektro-
niczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: magnesy 
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: magnesy 
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
gnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: okulary 
przeciwsłoneczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: okulary 
antyrefleksyjne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, Usługi 
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wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lampy akwariowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: lampy akwariowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: lampy akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lampy 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: filtry do akwariów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: filtry 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: filtry do akwariów, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: filtry do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oświetlenie do akwa-
riów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: oświetlenie do akwariów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: 
oświetlenie do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oświetlenie 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparatura grzewcza do akwariów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: aparatura grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
aparatura grzewcza do akwariów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: apa-
ratura grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe 
stosowane do akwariów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stosowa-
ne do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stoso-
wane do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe 
stosowane do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: smycze 
dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: smycze dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
smycze dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: smycze dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odzież dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odzież dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: odzież dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: odzież dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nosidełka 
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smycze dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-

tami: smycze dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przykrycia i okry-
cia dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: smycze 
dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: smycze dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: smycze 
dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smycze dla psów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
odzież dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: odzież dla psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: 
odzież dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odzież dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obroże dla psów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: obroże dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: obroże dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: akwaria (Piasek do 
-), Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akwaria (Piasek do -), Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
akwaria (Żwir do -), Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kamienie 
akwariowe dekoracyjne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamienie akwariowe dekora-
cyjne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: posłania dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: posłania dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: posłania dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: posłania dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: klatki dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: klatki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
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klatki dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: klatki dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: meble dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
meble dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: meble 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: opaski niemetalowe do identyfikacji 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: opaski niemetalowe do identy-
fikacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: opaski niemeta-
lowe do identyfikacji zwierząt domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: kosze, niemetalowe, do prze-
wożenia zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci 
i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: bramki zabezpiecza-
jące, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bramki zabezpieczające, nie-
metalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: budy dla psów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: budy dla psów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
budy dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 

związane z następującymi produktami: budy dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: posłania dla psów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: posłania dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: posłania dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: posłania 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: taborety wędkarskie, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: taborety węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: taborety wędkarskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: taborety wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: poduszki dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: poduszki dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
budki dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: budki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: budki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: budki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: elektroniczne dozowniki po-
karmu dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: elek-
troniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: grzebienie dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: miski dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: miski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kuwety dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: terraria 
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domowe dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: terraria domowe dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: terraria domowe dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: terraria domowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczotki 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: rękawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szczotki do zębów dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: szczotki do zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
szczotki do zębów dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczotki 
do zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki stosowane w gospodar-
stwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie 
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki stosowane w gospodar-
stwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: akwaria, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: akwaria, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: akwaria, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: akwaria, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akwaria i wiwaria, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: akwaria i wiwaria, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: akwaria i wiwaria, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: akwaria i wi-
waria, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ozdoby do akwariów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ozdoby 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ozdoby do akwariów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ozdoby do akwariów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karmniki dla pta-

ków, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: karmniki dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: karmniki 
dla ptaków, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karmniki dla ptaków, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obuwie do łowienia ryb, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: obuwie do łowienia ryb, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: buty wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: buty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: buty wędkar-
skie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: buty wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kurtki 
wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: kurtki wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: kurtki 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kurtki wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: artykuły odzie-
żowe dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe 
dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe dla 
wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kapelusze przeciwsłoneczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kape-
lusze przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kapelusze przeciw-
słoneczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kapelusze przeciwsłonecz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: ka-
pelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kalosze 
[obuwie], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: kalosze [obuwie], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: kalosze 
[obuwie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kalosze [obuwie], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
szule wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: koszule wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: koszule wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: koszule węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: spodnie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
spodnie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koszulki 
z krótkim rękawem, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: koszulki z krótkim rękawem, Usługi 
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sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: koszulki z krótkim rękawem, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: koszulki z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki bez ręka-
wów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: koszulki bez rękawów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: ko-
szulki bez rękawów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki bez ręka-
wów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: skarpety termoaktywne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: skarpety 
termoaktywne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: skarpety termoaktywne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: skarpety termoaktywne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czapki sportowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: czapki sportowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
czapki sportowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czapki sportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: czapki z daszkiem, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: czapki z daszkiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: czapki z daszkiem, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czapki 
z daszkiem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: czapki 
[nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: blu-
zy sportowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: bluzy sportowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: bluzy 
sportowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bluzy sportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bluzy polarowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: bluzy polarowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
bluzy polarowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bluzy polarowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: bluzy z kapturem, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: bluzy z kapturem, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: bluzy z kapturem, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: bluzy z kap-
turem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: rękawiczki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: rękawiczki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: derki dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: derki dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: derki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: derki dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 

produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sztuczna przynęta z rybich odpadków dla 
wędkarzy, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: sztuczna przynęta z rybich odpadków dla 
wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: sztuczna przynęta z rybich od-
padków dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sztuczna przynę-
ta z rybich odpadków dla wędkarzy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zabawki dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: za-
bawki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zabawki dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zabawki dla psów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: zabawki dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: zabawki dla psów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zabawki dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: siatki podbieraki do akwarium, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: siatki podbieraki do akwarium, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
siatki podbieraki do akwarium, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: siatki 
podbieraki do akwarium, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: przybory wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: przybory 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: przybory wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żyłki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: żyłki wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: żyłki wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: żyłki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: torby wędkarskie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: torby wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: torby wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: torby węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sieci wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: sieci wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
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cymi produktami: sieci wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: sieci 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: koło-
wrotki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przynęty wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przynęty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: przynęty wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przynęty 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: sztuczne 
przynęty wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sztuczne przynę-
ty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: artykuły myśliwskie i wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: artykuły myśliwskie i wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: artyku-
ły myśliwskie i wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wędki, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: wędki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wędki, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały na wędki, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: futerały na wędki, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: futera-
ły na wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: futerały na wędki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: podpórki na wędki, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: podpórki na wędki, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: podpórki na wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podpórki 
na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: spławiki wędkarskie, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: spławiki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: spławiki wędkarskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: spławiki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: sprzęt wędkarski, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: sprzęt wędkar-
ski, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podbie-
raki dla wędkarzy, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
podbieraki dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-

zane z następującymi produktami: woblery, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: woblery, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: woblery, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: woblery, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: haczyki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: haczyki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: haczyki wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: haczyki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zanęty wędkarskie, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
zanęty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: zanęty wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zanęty wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt 
wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: skrzynki na przybory wędkar-
skie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrowce 
na kołowrotki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki węd-
karskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: krętliki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: krętliki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przypony wędkar-
skie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: przypony wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: przy-
pony wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przypony wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wędkarskie ciężarki, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wędkarskie ciężarki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
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ne z następującymi produktami: koszyki wędkarskie [pułapki], 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: koszyki wędkarskie [pułapki], Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: ko-
szyki wędkarskie [pułapki], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koszyki 
wędkarskie [pułapki], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokarmy puszkowane lub konserwo-
wane dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych w formie gryzaków, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: synte-
tyczny pokarm dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: syntetyczny 
pokarm dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: syntetyczny po-
karm dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb 
lub składający się z ryb, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb 
lub składający się z ryb, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: pokarm dla kotów 
na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: pokarm dla ptaków, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pokarm dla ptaków, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: pokarm dla ptaków, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: preparaty na pokarm dla 
pszczół, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: mączka sojo-
wa [pokarm dla zwierząt], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 

z następującymi produktami: mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: ryby żywe, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ryby żywe, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: ryby żywe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ryby żywe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ryby akwariowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: ryby akwariowe, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: ryby akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: ryby akwario-
we, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla ryb, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: karma dla ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla ryb, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ryby żywe [nie do żywności], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ryby żywe 
[nie do żywności], Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: ryby żywe [nie do żywno-
ści], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: ryby żywe [nie do żywności], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: napoje dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: napoje dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: ściółka 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ciastka dla zwie-
rząt, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: ciastka 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: ciastka dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: karma dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: karma dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: karma dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
spożywcze dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty 
spożywcze dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze dla 
zwierząt morskich, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: artykuły spożywcze dla zwierząt 
morskich, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze dla zwie-
rząt morskich, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze dla 
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zwierząt morskich, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: jadalne produkty do żucia dla 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: jadalne produkty do żucia dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ja-
dalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-li-
ne związane z następującymi produktami: jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla psów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: karma dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: karma dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: karma dla królików, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: karma dla króli-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: karma dla królików, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karma dla królików, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla ptaków, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
karma dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla ptaków, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karma dla gryzoni, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: karma dla gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: karma dla gry-
zoni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: karma dla gryzoni, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla drobiu, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: karma dla drobiu, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: karma 
dla drobiu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla drobiu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karma dla kotów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla kotów, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: karma dla kotów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karma dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla koni, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla koni, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
karma dla koni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 

związane z następującymi produktami: karma dla koni, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: karma dla dzikiego 
ptactwa, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
ptaków domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla ptaków domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: karma dla ptaków domowych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: mleko do sto-
sowania jako karma dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kości dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: kości dla psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
kości dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kości dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: przysmaki dla psów [jadalne], Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przysmaki dla 
psów [jadalne], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: przysmaki dla psów [jadal-
ne], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: przysmaki dla psów [jadalne], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawierają-
ce mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmie-
nia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawierają-
ce mięso z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny 
do karmienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego zwią-
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zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
o smaku wątróbki do karmienia psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: arty-
kuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wo-
łowinę do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze za-
wierające wołowinę do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawierają-
ce wołowinę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do kar-
mienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły spożywcze za-
wierające wątróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: żywe ko-
ralowce akwariowe, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: żywe koralowce akwariowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: żywe koralowce akwariowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywe koralowce akwariowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: rośliny 
do akwariów [żywe], Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: rośliny do akwariów [żywe], 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: rośliny do akwariów [żywe], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: rośliny do akwariów [żywe], Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: żywność dla 
ryb akwariowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: żywność dla ryb akwariowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: żywność dla ryb akwariowych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywność dla ryb akwariowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: żywe ssa-
ki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żywe ssaki, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: żywe ssaki, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywe ssaki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: żywe zwierzęta, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywe 
zwierzęta, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: żywe zwierzęta, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: żywe zwierzęta, 41 Publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących zwierząt domowych, Publikowanie 
tekstów, Publikowanie multimediów, Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie czasopism internetowych, Pu-
blikowanie materiałów multimedialnych on-line, Publikowa-
nie druków w formie elektronicznej, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących rybek domowych, Publikowanie 
książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowa-
nie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie 

gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie książek i cza-
sopism elektronicznych on-line, 44 Usługi hodowli ryb, Usłu-
gi w zakresie opieki nad rybkami domowymi, Hodowla zwie-
rząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Doradztwo dotyczące 
żywienia zwierząt, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Higiena 
i pielęgnacja urody zwierząt, Udzielanie informacji na temat 
hodowli zwierząt, Usługi weterynaryjne.

(210) 528365 (220) 2021 05 03
(731) PLACEK HOLDING, SE, Podebrady III, CZ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kakadu ZOO

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przy-
borami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: dezodo-
ranty dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: dezodoranty dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: dez-
odoranty dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kosmetyki dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kosmetyki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: kosmety-
ki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kosmetyki dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szampony dla zwierząt, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: szampony dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: szampony dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szampony dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: odświeżacze 
oddechu dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: odświeżacze oddechu dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: odświeżacze oddechu dla zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: odświeżacze oddechu dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: odświeżacze zapachów dla 
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zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: odświeżacze zapachów dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ae-
rozole pielęgnujące dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: aerozole pielęgnują-
ce dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: aerozole pielęgnujące dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: antybiotyki dla ryb, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: antybiotyki dla ryb, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: antybiotyki dla ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: antybio-
tyki dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: witaminy 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: witaminy dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pieluchy dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: pieluchy dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: pielu-
chy dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pieluchy dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: preparaty 
do mycia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: preparaty do mycia zwie-
rząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: preparaty do mycia zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: środki odstraszające dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: środki odstra-
szające dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: środki odstraszające 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: środki odstraszające dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: suplementy diety dla zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: su-
plementy diety dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: suplementy 
diety dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: suplementy diety dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usługi 

wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: prepara-
ty farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty 
farmaceutyczne dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: dodatki lecznicze do pożywie-
nia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: dodatki lecznicze do pożywie-
nia zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dodatki lecznicze do po-
żywienia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: obroże przeciw pchłom dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające owady dla zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: środki od-
straszające owady dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: środki odstra-
szające owady dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: środki odstrasza-
jące insekty, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: środki odstraszające insekty, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: środki odstraszające insekty, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
środki odstraszające insekty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: dzwonki dla zwie-
rząt, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: dzwonki dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: dzwonki 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: dzwonki dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: etykiety adresowe dla zwierząt (metalowe), Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: boksy 
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: boksy 
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: bok-
sy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pompki akwa-
riowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pompki akwariowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: pompki 
akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
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ne z następującymi produktami: pompki akwariowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: silniki do łodzi, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: silniki do łodzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
silniki do łodzi, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: silniki do łodzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: przyrządy do strzyżenia zwierząt, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przyrządy 
do strzyżenia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: przyrządy do strzy-
żenia zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przyrządy do strzy-
żenia zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do strzyżenia zwierząt 
[ręczne przyrządy], Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia do strzyżenia zwierząt 
[ręczne przyrządy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: urządzenia do strzy-
żenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: elek-
tryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: elektryczne szlifierki do pazurów dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: noże wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: noże wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: noże wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: noże wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szczypce wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: szczypce wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: szczypce wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: szczypce wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
osełki do ostrzenia, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: osełki do ostrzenia, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: osełki do ostrzenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: elektro-
niczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże treningowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: elektro-
niczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: magnesy 
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: magnesy 
dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ma-
gnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: okulary 

przeciwsłoneczne, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: okulary przeciwsłoneczne, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: okulary przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: okulary antyrefleksyjne, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: okulary 
antyrefleksyjne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: okulary antyrefleksyj-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: okulary słoneczne dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: lampy akwariowe, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: lampy akwariowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: lampy akwariowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: lampy 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: filtry do akwariów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: filtry 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: filtry do akwariów, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: filtry do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oświetlenie do akwa-
riów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: oświetlenie do akwariów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: 
oświetlenie do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: oświetlenie 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aparatura grzewcza do akwariów, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: aparatura grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
aparatura grzewcza do akwariów, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: apa-
ratura grzewcza do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe 
stosowane do akwariów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stosowa-
ne do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe stoso-
wane do akwariów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: lampy ultrafioletowe 
stosowane do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: obroże dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obroże dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: smycze 
dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: smycze dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
smycze dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: smycze dla zwie-
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rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odzież dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: odzież dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: odzież dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: odzież dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: nosidełka dla zwierząt [tor-
by], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
nosidełka dla zwierząt [torby], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: nosidełka 
dla zwierząt [torby], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smycze dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: smycze dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: smycze dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: elektroniczne obroże 
dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: elektroniczne 
obroże dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: przykrycia i okry-
cia dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: przykrycia i okrycia dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: smycze 
dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: smycze dla psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: smycze 
dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: smycze dla psów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
odzież dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: odzież dla psów, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: 
odzież dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: odzież dla psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obroże dla psów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: obroże dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: obroże dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: obroże dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: akwaria (Piasek do 
-), Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: akwaria (Piasek do -), Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akwaria (Piasek do -), Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
akwaria (Żwir do -), Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: akwaria (Żwir do -), 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: akwaria (Żwir do -), Usługi sprzedaży 

detalicznej związane z następującymi produktami: kamienie 
akwariowe dekoracyjne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kamienie akwariowe dekora-
cyjne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kamienie akwariowe dekoracyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: posłania dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: posłania dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: posłania dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: posłania dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: klatki dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: klatki dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
klatki dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: klatki dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: meble dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: meble dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
meble dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: meble 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: stoły do pielęgnacji zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: opaski niemetalowe do identyfikacji 
zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: opaski niemetalowe do identy-
fikacji zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: opaski nie-
metalowe do identyfikacji zwierząt domowych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: transportery dla zwierząt w formie 
pudeł, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: transportery dla zwierząt w formie pudeł, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: kosze, niemetalowe, do przewożenia zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: kosze, niemetalowe, do prze-
wożenia zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, 
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Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: bramki zabezpieczające, niemetalo-
we, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci 
i zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: bramki zabezpiecza-
jące, niemetalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: bramki zabezpieczające, nie-
metalowe, dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: budy dla psów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: budy dla psów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
budy dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: budy dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: posłania dla psów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: posłania dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: posłania dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: posłania 
dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: taborety wędkarskie, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: taborety węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: taborety wędkarskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: taborety wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: poduszki dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: poduszki dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: poduszki dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
budki dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: budki dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: budki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: budki dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: elektroniczne dozowniki po-
karmu dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: elek-
troniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: grzebienie dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-

pującymi produktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: grzebienie dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: miski dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: miski dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: miski dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: kuwety dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: kuwety dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: terraria 
domowe dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: terraria domowe dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: terraria domowe dla zwierząt, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: terraria domowe dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczotki 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: szczotki dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: szczotki dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: rękawice do pielęgnacji zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: rękawice 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawice do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: szczotki do zębów dla zwierząt, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: szczotki do zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
szczotki do zębów dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: szczotki 
do zębów dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwie-
rząt domowych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt domo-
wych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: słoiki na przekąski dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki stosowane w gospodar-
stwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pojemniki stosowane w gospodarstwie 
domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: pojemniki stosowane w gospodar-
stwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt 
domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: pojemniki stosowane 
w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: akwaria, Usługi handlu hurto-
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wego związane z następującymi produktami: akwaria, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: akwaria, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: akwaria, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: akwaria i wiwaria, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: akwaria i wiwaria, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: akwaria i wiwaria, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: akwaria i wi-
waria, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ozdoby do akwariów, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ozdoby 
do akwariów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ozdoby do akwariów, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ozdoby do akwariów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karmniki dla pta-
ków, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: karmniki dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: karmniki 
dla ptaków, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karmniki dla ptaków, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: obuwie do łowienia ryb, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: obuwie do łowienia ryb, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: obuwie do łowienia ryb, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: buty wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: buty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: buty wędkar-
skie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: buty wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kurtki 
wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: kurtki wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: kurtki 
wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kurtki wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: artykuły odzie-
żowe dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe 
dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: artykuły odzieżowe dla 
wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: kapelusze przeciwsłoneczne, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kape-
lusze przeciwsłoneczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: kapelusze przeciw-
słoneczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: kapelusze przeciwsłonecz-
ne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: ka-
pelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: kalosze 
[obuwie], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: kalosze [obuwie], Usługi sprzedaży detalicz-

nej on-line związane z następującymi produktami: kalosze 
[obuwie], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kalosze [obuwie], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
szule wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: koszule wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: koszule wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: koszule węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: spodnie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
spodnie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: spodnie, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koszulki 
z krótkim rękawem, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: koszulki z krótkim rękawem, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: koszulki z krótkim rękawem, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: koszulki z krótkim rękawem, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki bez ręka-
wów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: koszulki bez rękawów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: ko-
szulki bez rękawów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: koszulki bez ręka-
wów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: skarpety termoaktywne, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: skarpety 
termoaktywne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: skarpety termoaktywne, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: skarpety termoaktywne, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
czapki sportowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: czapki sportowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
czapki sportowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: czapki sportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: czapki z daszkiem, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: czapki z daszkiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: czapki z daszkiem, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: czapki 
z daszkiem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: czapki 
[nakrycia głowy], Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: czapki [nakrycia głowy], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: blu-
zy sportowe, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: bluzy sportowe, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: bluzy 
sportowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: bluzy sportowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: bluzy polarowe, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: bluzy polarowe, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
bluzy polarowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bluzy polarowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
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duktami: bluzy z kapturem, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: bluzy z kapturem, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: bluzy z kapturem, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: bluzy z kap-
turem, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: rękawiczki, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: rękawiczki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rękawiczki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: derki dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: derki dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: derki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: derki dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt domowych, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: podkładki pod miskę dla zwierząt do-
mowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sztuczna przynęta z rybich odpadków dla 
wędkarzy, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: sztuczna przynęta z rybich odpadków dla 
wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: sztuczna przynęta z rybich od-
padków dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sztuczna przynę-
ta z rybich odpadków dla wędkarzy, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: zabawki dla 
zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: zabawki dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: za-
bawki dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: zabawki dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zabawki dla psów, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: zabawki dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: zabawki dla psów, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: zabawki dla psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: siatki podbieraki do akwarium, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: siatki podbieraki do akwarium, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
siatki podbieraki do akwarium, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: siatki 
podbieraki do akwarium, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: przybory wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: przybory 

wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: przybory wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żyłki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: żyłki wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: żyłki wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: żyłki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: torby wędkarskie, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: torby wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: torby wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: torby węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: sieci wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: sieci wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: sieci wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: sieci 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: koło-
wrotki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: kołowrotki wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
przynęty wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: przynęty wędkarskie, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: przynęty wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przynęty 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
sztuczne przynęty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: sztuczne 
przynęty wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: sztuczne przynę-
ty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: artykuły myśliwskie i wędkarskie, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: artykuły myśliwskie i wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
artykuły myśliwskie i wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: artyku-
ły myśliwskie i wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: wędki, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: wędki, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: wędki, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały na wędki, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: futerały na wędki, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: futera-
ły na wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: futerały na wędki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: podpórki na wędki, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: podpórki na wędki, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: podpórki na wędki, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podpórki 
na wędki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: spławiki wędkarskie, Usługi handlu hurto-
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wego związane z następującymi produktami: spławiki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: spławiki wędkarskie, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: spławiki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: sprzęt wędkarski, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: sprzęt wędkar-
ski, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: sprzęt wędkarski, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: podbie-
raki dla wędkarzy, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: podbieraki dla wędkarzy, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
podbieraki dla wędkarzy, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: woblery, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: woblery, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: woblery, Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: woblery, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: haczyki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: haczyki wędkarskie, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: haczyki wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: haczyki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zanęty wędkarskie, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
zanęty wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: zanęty wędkarskie, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zanęty wędkarskie, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: wskaźniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt 
wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: wskaźniki brania [sprzęt węd-
karski], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
czujniki brania [sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: czujniki 
brania [sprzęt wędkarski], Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: czujniki brania 
[sprzęt wędkarski], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: skrzynki na przybory wędkar-
skie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: skrzynki na przybory wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokrowce 
na kołowrotki wędkarskie, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki 
wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki węd-
karskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokrowce na kołowrotki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi handlu hurto-

wego związane z następującymi produktami: krętliki węd-
karskie, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: krętliki wędkarskie, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: krętliki wędkarskie, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przypony wędkar-
skie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: przypony wędkarskie, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: przy-
pony wędkarskie, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przypony wędkar-
skie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wędkarskie ciężarki, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: wędkarskie ciężarki, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: wędkarskie ciężarki, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: koszyki wędkarskie [pułap-
ki], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: koszyki wędkarskie [pułapki], Usługi sprzedaży de-
talicznej on-line związane z następującymi produktami: ko-
szyki wędkarskie [pułapki], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: koszyki 
wędkarskie [pułapki], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: pokarm dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pokarmy 
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: pokarmy puszkowane lub konserwo-
wane dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych w formie gryzaków, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt domo-
wych w formie gryzaków, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: pokarm dla zwierząt 
domowych w formie gryzaków, Usługi wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
karm dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: syntetyczny pokarm dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: syntetyczny 
pokarm dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: syntetyczny pokarm 
dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb lub składa-
jący się z ryb, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pokarm dla kotów na bazie ryb lub skła-
dający się z ryb, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związa-
ne z następującymi produktami: pokarm dla kotów na bazie 
ryb lub składający się z ryb, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: pokarm 
dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: po-
karm dla ptaków, Usługi handlu hurtowego związane z na-
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stępującymi produktami: pokarm dla ptaków, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: pokarm dla ptaków, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: pokarm dla 
ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
preparaty na pokarm dla pszczół, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: preparaty 
na pokarm dla pszczół, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: preparaty 
na pokarm dla pszczół, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: mączka sojowa [pokarm dla 
zwierząt], Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ryby 
żywe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: ryby żywe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: ryby żywe, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ryby żywe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: ryby akwariowe, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ryby 
akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: ryby akwariowe, Usługi wysył-
kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ryby akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla ryb, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: kar-
ma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: karma dla ryb, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla ryb, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: ryby żywe [nie do żywno-
ści], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: ryby żywe [nie do żywności], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
ryby żywe [nie do żywności], Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ryby 
żywe [nie do żywności], Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
napoje dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: napoje dla zwierząt, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: napoje dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: ściółka 
dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: ściółka dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
ściółka dla zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ściółka dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: ciastka dla zwierząt, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ciastka dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: ciastka dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: ciastka dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla zwierząt domo-
wych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: karma dla zwierząt domowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 

karma dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: preparaty spożywcze dla zwie-
rząt, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: preparaty spożywcze dla zwierząt, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze dla zwierząt morskich, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
dla zwierząt morskich, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze dla zwierząt morskich, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: jadalne produkty do żu-
cia dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: jadalne produkty do żucia 
dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ja-
dalne produkty do żucia dla zwierząt domowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: żwirek dla kota i dla małych zwierząt, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: żwirek dla 
kota i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: żwirek dla kota 
i dla małych zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: jadalne kości i kostki do żucia 
dla zwierząt domowych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: jadalne kości i kostki do żu-
cia dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej  
on-line związane z następującymi produktami: jadalne kości 
i kostki do żucia dla zwierząt domowych, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla psów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: karma dla psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: karma dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karma dla 
psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: karma dla królików, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: karma dla króli-
ków, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z nastę-
pującymi produktami: karma dla królików, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karma dla królików, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla ptaków, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
karma dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej on-line zwią-
zane z następującymi produktami: karma dla ptaków, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla ptaków, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karma dla gryzoni, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: karma dla gryzoni, Usługi sprzedaży detalicznej on-
-line związane z następującymi produktami: karma dla gry-
zoni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: karma dla gryzoni, Usługi sprzeda-
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ży detalicznej związane z następującymi produktami: karma 
dla drobiu, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: karma dla drobiu, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: karma 
dla drobiu, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: karma dla drobiu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: karma dla kotów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla kotów, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: karma dla kotów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: karma dla kotów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: karma dla koni, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla koni, Usługi sprzeda-
ży detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
karma dla koni, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: karma dla koni, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: karma dla dzikiego 
ptactwa, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla dzikiego ptactwa, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: karma dla 
ptaków domowych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: karma dla ptaków domowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: karma dla ptaków domowych, Usługi wy-
syłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: karma dla ptaków domowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: mleko do sto-
sowania jako karma dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej on-line związane z następującymi produktami: mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: kości dla psów, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: kości dla psów, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
kości dla psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: kości dla psów, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: przysmaki dla psów [jadalne], Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przysmaki dla 
psów [jadalne], Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: przysmaki dla psów [jadalne], 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: przysmaki dla psów [jadalne], Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do kar-
mienia psów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mięso 
z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
on-line związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające mię-
so z kurczaka do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: artykuły spożyw-
cze o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku wołowiny do karmienia psów, Usługi 

sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze o smaku wołowiny do karmie-
nia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku 
wołowiny do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: artykuły spożywcze o smaku mięsa z kur-
czaka do karmienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: artykuły spo-
żywcze o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do karmienia 
psów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze o smaku wątróbki do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane 
z następującymi produktami: artykuły spożywcze o smaku 
wątróbki do karmienia psów, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: artykuły 
spożywcze o smaku wątróbki do karmienia psów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia 
psów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: artykuły spożywcze zawierające wołowinę 
do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej on-line 
związane z następującymi produktami: artykuły spożywcze 
zawierające wołowinę do karmienia psów, Usługi wysyłko-
wej sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: artykuły spożywcze zawierające wołowinę do kar-
mienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wą-
tróbkę do karmienia psów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży deta-
licznej on-line związane z następującymi produktami: arty-
kuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: artykuły spożywcze zawierające wą-
tróbkę do karmienia psów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: żywe koralowce 
akwariowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: żywe koralowce akwariowe, Usługi sprze-
daży detalicznej on-line związane z następującymi produk-
tami: żywe koralowce akwariowe, Usługi wysyłkowej sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: 
żywe koralowce akwariowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: rośliny do akwariów 
[żywe], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: rośliny do akwariów [żywe], Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
rośliny do akwariów [żywe], Usługi wysyłkowej sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: rośliny 
do akwariów [żywe], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: żywność dla ryb akwariowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: żywność dla ryb akwariowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej on-line związane z następującymi produktami: 
żywność dla ryb akwariowych, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: żywność 
dla ryb akwariowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: żywe ssaki, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: żywe ssaki, 
Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z następują-
cymi produktami: żywe ssaki, Usługi wysyłkowej sprzedaży 
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detalicznej związane z następującymi produktami: żywe ssa-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: żywe zwierzęta, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: żywe zwierzęta, Usługi 
sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi pro-
duktami: żywe zwierzęta, Usługi wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: żywe zwierzę-
ta, 41 Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
zwierząt domowych, Publikowanie tekstów, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowa-
nie czasopism internetowych, Publikowanie materiałów mul-
timedialnych on-line, Publikowanie druków w formie elek-
tronicznej, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamo-
we, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących ry-
bek domowych, Publikowanie książek, magazynów, almana-
chów i czasopism, Publikowanie gazet, periodyków, katalo-
gów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, 
Publikowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, 
44 Usługi hodowli ryb, Usługi w zakresie opieki nad rybkami 
domowymi, Hodowla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt, Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Zabiegi higie-
niczne dla zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, 
Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, Usługi we-
terynaryjne.

(210) 528371 (220) 2021 05 04
(731) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ 

BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORPOZ

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.04.04, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie 
budownictwa polegające na budowaniu budynków miesz-
kalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty 
budowlano - montażowe.

(210) 528372 (220) 2021 05 04
(731) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ 

BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMOWSKIEGO 107

(531) 07.01.08, 07.01.10, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 
27.07.01

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie 
budownictwa polegające na budowaniu budynków miesz-
kalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty 
budowlano - montażowe.

(210) 528373 (220) 2021 05 04
(731) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ 

BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMetalowa

(531) 27.05.01, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 
26.03.01, 26.04.04

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie 
budownictwa polegające na budowaniu budynków miesz-
kalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty 
budowlano - montażowe.

(210) 528374 (220) 2021 05 04
(731) BAREŁKOWSKI MARIUSZ, STACHA MACIEJ 

BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMetalowa

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.04.04, 
05.03.13, 05.03.14

(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi deweloperskie w dziedzinie 
budownictwa polegające na budowaniu budynków miesz-
kalnych, handlowych usługowych i przemysłowych, Roboty 
budowlano - montażowe.

(210) 528376 (220) 2021 05 04
(731) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin
(540) (znak słowny)
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(540) KGHM
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, Preparaty chemiczne do użytku 
przemysłowego, Metale alkaliczne, Metale ziem, Metale ziem 
alkalicznych, Stopy metali ziem rzadkich, Chlorki metali, Mie-
dziane środki chemiczne, Ren (Re), Ren metaliczny, Nadre-
nian amonu, Krzem, Krzemiany do celów przemysłowych, 
Kwas molibdenowy, Molibdenian amonowy, Molibdenian 
sodu, Selen (Se), Sól kamienna, Sól, surowa, Sole metali, Sole 
metali alkalicznych, Sole metali szlachetnych do celów prze-
mysłowych, Sole nieorganiczne do celów przemysłowych, 
Sole metali ziem rzadkich, 4 Paliwa i materiały oświetlenio-
we, Energia elektryczna, Energia elektryczna ze źródeł odna-
wialnych, Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, 
Paliwa mineralne, Paliwa kopalne, Paliwa gazowe, Gaz łupko-
wy, Gaz ziemny, Benzyna, Paliwa olejowe przemysłowe, Oleje 
i tłuszcze przemysłowe, smary, Olej napędowy, Oleje do ter-
micznej obróbki metali, Środki konserwujące do metalu  
[oleje], 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Produkty higieniczne do celów me-
dycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne i antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Płyny dezynfe-
kujące [inne niż mydło], Środki dezynfekcyjne do celów me-
dycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, 
6 Metale, Metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzo-
ne, Metale w formie sproszkowanej [metale sproszkowane], 
Rudy metali, Przetworzone rudy metali, Stopy metali, Molib-
den (Mo), Rudy molibdenu, Nikiel (Ni), Ołów i jego stopy, 
Rudy ołowiu, Ołów surowy lub półprzetworzony, Kobalt su-
rowy [metal], Żelazo, Miedź surowa lub półprzetworzona, 
Rudy miedzi, Sztaby miedziane, Sztaby ze stopów na bazie 
miedzi, Taśma miedziana, Walcówka, Metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Drobne wyroby me-
talowe, Pręty metalowe do dalszej produkcji, Materiały kon-
strukcyjne metalowe, Artykuły metalowe do użytku w bu-
downictwie, Metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, Arkusze metalowe 
walcowane na zimno, Ciągnione i polerowane pręty metalo-
we, Panele miedziane do produkcji płytek drukowanych, 
Przyrządy kotwowe z metalu, Metalowe tuleje kotwowe, Ko-
twy metalowe, Metalowe przewody i rury, Rury miedziane 
[inne niż części maszyn], Rury ze stopów miedzi, Rury ze sto-
pów niklu, Rury i rurki ze stali, Materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, Złom ze stali stopowej, Złom ze stali 
węglowej o niskiej zawartości miedzi, Kable metalowe nie-
elektryczne, Odlewy metalowe, 7 Maszyny i urządzenia 
do obróbki i przetwórstwa, Maszyny odlewnicze i do formo-
wania, Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, 
ostrzące i do obróbki powierzchni, Maszyny, obrabiarki oraz 
narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do moco-
wania i łączenia, Maszyny górnicze, Maszyny do rozwiercania 
nawierzchni, Wyciągi kopalniane, Maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia 
i transportu, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryj-
ne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzą-
ce, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia 
i przyrządy do prowadzenia dystrybucji energii elektrycznej, 
Urządzenia do poprawy efektywności energetycznej, Stacje 
ładowania dla pojazdów elektrycznych, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komponenty 
elektryczne i elektroniczne, Kable i przewody elektryczne, 
Drut miedziany izolowany, Katody, Przyrządy do pomiarów 
geodezyjnych, Sondy do celów naukowo-badawczych, 
Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia zabezpie-

czające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia technologii 
informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficz-
ne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputero-
we bazy danych, Pobieralne oprogramowanie, Pobieralne 
oprogramowanie systemowe, Pobieralne oprogramowanie 
logistyczne, Pobieralne oprogramowanie rzeczywistości wir-
tualnej, Pobieralne oprogramowanie do systemów zarządza-
nia produkcją, 12 Pojazdy i środki transportu, Pojazdy do po-
ruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, 
Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy elektryczne, Instala-
cje do transportu linowego, Wozy kopalniane, Mechanizmy 
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Części i ak-
cesoria do pojazdów, 13 Materiały i urządzenia wybuchowe 
inne niż broń, Zapalniki do materiałów wybuchowych, Wy-
buchowe zapalniki stosowane w górnictwie, Substancje sa-
mozapalne, Mieszanki wybuchowe, Detonatory, zapalniki, 
Artykuły pirotechniczne, Ładunki pirotechniczne, 14 Metale 
szlachetne, Przetworzone lub półprzetworzone metale szla-
chetne, Stopy metali szlachetnych, Sztabki metali szlachet-
nych, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro w stanie surowym, 
Srebro, nieprzetworzone lub kute, Srebrne sztabki, Stopy sre-
bra w stanie surowym, Złoto, Złoto, nieprzetworzone lub 
kute, Stopy złota, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Żetony 
miedziane, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Drut metalowy [metale szla-
chetne], Kamienie szlachetne i półszlachetne, 16 Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, 
kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały piśmienne i wy-
posażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Druki, 18 Para-
sole, Artykuły podróżne [walizki, torby], Plecaki, Pokrowce 
[worki] na sprzęt, Portfele, Teczki, Teczki i aktówki, Torby, 
Uchwyty do toreb, Zestawy podróżne, 19 Niemetalowe ma-
teriały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Kamień, skała, 
glina i minerały, Żużel wielkopiecowy, Minerały do użytku 
w budownictwie, Materiały niemetalowe do celów budow-
lanych i konstrukcyjnych, Formy odlewnicze niemetalowe, 
Geotekstylia, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, 
Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Wyro-
by ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 25 Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria 
do zabawy, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt spor-
towy, Balony, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i do-
staw, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz 
firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarzą-
dzanie szpitalami, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie bizne-
sowe klubami sportowymi, Usługi zarządzania łańcuchem 
dostaw, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem i planowania, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Administrowanie działalnością gospodar-
czą firm zagranicznych, Konsultacje dotyczące zarządzania 
korporacyjnego, Doradztwo biznesowe, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Noto-
wania cenowe towarów lub usług, Badanie rynku, Kompute-
rowe zarządzanie plikami, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Organizowanie wystaw i targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, Administrowanie sprzedażą, 
Usługi importowo-eksportowe, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w zakresie następujących towarów: substancji, 
materiałów, preparatów chemicznych oraz surowców natu-
ralnych, produktów chemicznych, soli metali alkaicznych, 
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metali i rud metali, miedzi, renu, molibdenu, złota, srebra, 
soli, produktów miedzianych, produktów z metali szlachet-
nych, kabli i przewodów, katod miedzianych, walcówki, dru-
tów miedzianych, kruszyw drogowych, odpadów, złomu, 
energii elektrycznej, produktów naftowych, paliw stałych, 
ciekłych, gazowych i produktów pochodnych, wody, pary 
wodnej, instalacji sanitarnych, urządzeń sanitarnych, urzą-
dzeń wodociągowych, układów klimatyzacyjnych, narzędzi 
do budowy, urządzeń konstrukcyjnych, akcesoriów metalo-
wych, maszyn budowlanych, materiałów budowlanych, ma-
teriałów wybuchowych, pojazdów mechanicznych, części 
i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, maszyn i urzą-
dzeń do obróbki i przetwórstwa, urządzeń i elementów elek-
trycznych, urządzeń do badań naukowych i laboratoryjnych, 
urządzeń medycznych, sprzętu medycznego, preparatów 
i artykułów medycznych, produktów kosmetycznych, prepa-
ratów i artykułów higienicznych, artykułów biurowych, me-
bli, akcesoriów i tekstyliów domowych, oświetlenia, produk-
tów ogólnospożywczych, napojów bezalkoholowych i alko-
holowych, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży 
i obuwia, nakryć głowy, akcesoriów odzieżowych, dodatków 
do odzieży, artykułów i sprzętu sportowego, gier, zabaw i ak-
cesoriów do zabawy, akcesoriów i materiałów reklamowych, 
36 Usługi finansowe, pieniężne i bankowe, Administrowanie 
finansami, Zarządzanie aktywami, Usługi depozytowe, Usłu-
gi inwestycyjne, Obrót towarami giełdowymi i papierami 
wartościowymi, Administrowanie funduszami i inwestycja-
mi, Doradztwo inwestycyjne, Leasing finansowy, Inwestowa-
nie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie wyda-
rzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagra-
nicznej, Sponsorowanie i patronat finansowy, Sponsorowa-
nie działalności sportowej, Przydzielanie stypendiów nauko-
wych, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi ubezpie-
czeniowe, Administrowanie działalnością ubezpieczeniową, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi reasekuracyjne, Do-
radztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Ocena finansowa 
kosztów rozwoju w odniesieniu do przemysłu naftowego, 
gazowego i wydobywczego, Usługi w zakresie wycen, Usługi 
w zakresie nieruchomości, Administrowanie nieruchomo-
ściami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wycena i za-
rządzanie nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Budownictwo podziemne, Instalacja betonowych systemów 
formujących, Budowa tuneli, Budowa szybów podziemnych, 
Wiercenie, Wiercenie w skałach, Drążenie tuneli, Wysadzanie 
skał, Stabilizacja gruntu, Montaż kotew w skałach, Wydoby-
wanie surowców naturalnych, Usługi górnicze, Eksploatacja 
górnicza w zakresie metali szlachetnych, Roboty wydobyw-
cze [górnictwo], Górnictwo rud metali nieżelaznych, Instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa instalacji 
do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i ob-
róbce metalu, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, 
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiór-
kowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem ma-
szyn budowlanych, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, 
Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, Budowa 
i konserwacja rurociągów, Montaż [instalacja] instalacji ma-
szynowych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Naprawa sprzętu 
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Usługi usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych, Rekultywacja terenów zde-
gradowanych lub zdewastowanych w tym zrobów zwało-

wych, wyrobisk i wysypisk odpadów, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu tele-
komunikacyjnego, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostę-
pu do sieci telekomunikacyjnych, Usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, Transmisja danych, 39 Trans-
port, Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport 
morski, Usługi tranzytowe, Logistyka transportu, Usługi wy-
najmu związane z transportem i magazynowaniem, Dzierża-
wa magazynów, Pakowanie i składowanie towarów, Spedy-
cja towarów, Usługi dostawcze, Dostarczanie paliwa, Trans-
port rurociągami, Usługi informacyjne związane z transpor-
tem, Składowanie i dostarczanie towarów, Usługi w zakresie 
bezpiecznego magazynowania [transport], Składowanie 
niebezpiecznych materiałów, Magazynowanie cieczy, 
Oczyszczanie [usuwanie i transport] ścieków, Usługi dystry-
bucyjne, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, Dystry-
bucja energii, Usługi informacyjne i doradcze w związku 
z dystrybucją energii, Dostawa i dystrybucja energii elek-
trycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, Dostarczanie gazu 
[dystrybucja], Dystrybucja wody, Usługi w zakresie prowa-
dzenia akcji ratunkowych, pomocy drogowej, holowania i ra-
townictwa, 40 Obróbka metali, Wytapianie metali, Usługi 
topienia metali, Tłoczenie metali, Obróbka metalurgiczna, 
Obróbka ołowiu, Miedziowanie, Laminowanie metali, Kotlar-
stwo [wyroby z miedzi], Hartowanie metali, Cięcie metalu, 
Cieplna obróbka metali, Obróbka i przetwarzanie rud i kon-
centratów rud, Obróbka żużlu powstałego z odlewu metali, 
Obróbka półproduktów poprzez elektrolizę, Informacje 
o obróbce materiałów, Kowalstwo, Galwanizacja, Cynkowa-
nie, Chromowanie, Pokrywanie kadmem, Niklowanie, Odle-
wanie metali, Platerowanie, Polerowanie, Srebrzenie, Pozła-
canie, Złocenie, Odzyskiwanie metali szlachetnych, Rafinacja, 
Obróbka niebezpiecznych materiałów, Obróbka odpadów 
przemysłowych, Recykling, Recykling minerałów, Recykling 
odpadów, Recykling metali, Recykling złomu, Obróbka che-
mikaliów [recykling], Recykling konwerterów katalitycznych, 
Obróbka cieczy toksycznych [recykling], Obróbka [recykling] 
niebezpiecznych produktów, Usługi uzdatniania i oczyszcza-
nia wody, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, Oczyszcza-
nie ścieków z procesów przemysłowych, Wytwarzanie ener-
gii, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materia-
łów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 
41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowa-
nie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkoleniowe dla 
przemysłu, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, roz-
rywki, sportu i kultury, Usługi wydawnicze, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, 42 Usługi badawcze, Ba-
dania naukowe i przemysłowe, Usługi technologiczne, Usługi 
badawczo-rozwojowe, Usługi naukowo-technologiczne, Ba-
dania w zakresie metali, Badania laboratoryjne, Usługi inży-
nieryjne, Usługi inżynieryjne w zakresie materiałów wybu-
chowych, Pomiary inżynieryjne, Usługi chemiczne w zakre-
sie rud, Chemiczne badania analityczne, Usługi badawcze 
w dziedzinie medycyny i farmakologii, Badania biologiczne, 
badania kliniczne i badania medyczne, Badania bakteriolo-
giczne, Badania w dziedzinie fizyki, Analizy chemiczne, Ana-
liza materiałów, Usługi pomiarowe, Badania środowiska, Ba-
dania żywności, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, 
Inżynieria chemiczna, Laboratoryjne usługi analityczne, Eks-
pertyzy w zakresie technologii, Poszukiwania geologiczne 
[ekspertyzy, pomiary], Profilowanie geofizyczne otworów 
wiertniczych, Pomiary próbek ziemi, Usługi w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko, Usługi w zakresie miernictwa 
i eksploracji, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie 
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przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi 
w zakresie górnictwa i poszukiwań minerałów, Usługi w za-
kresie badań geofizycznych, Pomiary lub badania geologicz-
ne, Eksploracja geologiczna, Usługi analizy sejsmicznej, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo techno-
logiczne w dziedzinie geologii, Wynajem sprzętu naukowe-
go i technologicznego, Gromadzenie informacji dotyczą-
cych środowiska naturalnego, Monitoring środowiskowy 
obszarów składowania odpadów, Kontrola jakości, Certyfika-
cja [kontrola jakości], Testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, Testy metalurgiczne, Usługi projektowa-
nia, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Pro-
jektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie naukowe 
i technologiczne, Projektowanie pojazdów mechanicznych, 
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowa-
nie techniczne i doradztwo, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego, Usługi projektowe związane z nieru-
chomościami, Usługi w zakresie projektowania budynków, 
Usługi architektury wnętrz, Doradztwo techniczne związane 
z projektowaniem, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Badania w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS), usługi dostawcy usług aplikacyj-
nych (ASP), Projektowanie systemów komputerowych, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradz-
twa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i napojów, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi re-
stauracyjne, Usługi kateringowe, 44 Usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, 
Usługi optyczne, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, 
Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi łaźni, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Organizowanie 
zakwaterowania w sanatoriach, Usługi informacyjne w zakre-
sie opieki zdrowotnej, Ośrodki zdrowia, Szpitale, Pomoc me-
dyczna, Opieka pielęgniarska, Wykonywanie badań medycz-
nych, Usługi lekarskie, Udzielanie informacji medycznej, Re-
habilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Wyna-
jem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udostępnia-
nie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów reha-
bilitacji zdrowotnej, Usługi analiz laboratoryjnych związa-
nych z leczeniem ludzi, Usługi analiz medycznych związane 
z leczeniem pacjentów, Usługi badań medycznych związane 
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi doradcze 
świadczone przez apteki, 45 Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa miejsca pracy, Monitoring systemów bezpieczeń-
stwa, Ochrona obiektów i sprzętu, Zarządzanie ryzykiem 
związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Licencjonowa-
nie własności intelektualnej i praw autorskich, Ochrona wła-
sności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw wła-
sności intelektualnej, Usługi ratownictwa.

(210) 528378 (220) 2021 05 04
(731) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin
(540) (znak słowny)
(540) GRUPA KGHM
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, Preparaty chemiczne do użytku 
przemysłowego, Chemiczne środki czyszczące do stosowa-
nia w procesach przemysłowych, Dodatki chemiczne 
do użytku w produkcji, Dodatki chemiczne do użytku w pro-
dukcji paliw, Dodatki chemiczne do olejów napędowych, 

Preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu 
poprawiania spalania, Domieszki do użytku w produkcji pół-
przewodników, Środki chemiczne do użytku w obróbce me-
tali, Dodatki chemiczne do wzbogacania rudy, Metale alka-
liczne, Metale ziem, Metale ziem alkalicznych, Stopy metali 
ziem rzadkich, Chlorki metali, Miedziane środki chemiczne, 
Ren (Re), Ren metaliczny, Nadrenian amonu, Krzem, Krzemia-
ny do celów przemysłowych, Kwas molibdenowy, Molibde-
nian amonowy, Molibdenian sodu, Selen (Se), Kwas siarkowy, 
Sól kamienna, Sól, surowa, Sole metali, Sole metali alkalicz-
nych, Sole metali szlachetnych do celów przemysłowych, 
Sole nieorganiczne do celów przemysłowych, Sole metali 
ziem rzadkich, 4 Paliwa i materiały oświetleniowe, Energia 
elektryczna, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 
Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych, Paliwa, Pali-
wa mineralne, Paliwa kopalne, Paliwa gazowe, Gaz łupkowy, 
Gaz ziemny, Benzyna, Paliwa olejowe przemysłowe, Oleje 
i tłuszcze przemysłowe, smary, Olej napędowy, Oleje do ter-
micznej obróbki metali, Środki konserwujące do metalu  
[oleje], 6 Metale, Metale nieszlachetne surowe lub półprze-
tworzone, Metale w formie sproszkowanej [metale sproszko-
wane], Rudy metali, Przetworzone rudy metali, Stopy metali, 
Miedź surowa lub półprzetworzona, Molibden (Mo), Rudy 
molibdenu, Nikiel (Ni), Ołów i jego stopy, Rudy ołowiu, Ołów 
surowy lub półprzetworzony, Kobalt surowy [metal], Żelazo, 
Rudy miedzi, Sztaby miedziane, Sztaby ze stopów na bazie 
miedzi, Taśma miedziana, Walcówka, Pręty metalowe do dal-
szej produkcji, Materiały konstrukcyjne metalowe, Artykuły 
metalowe do użytku w budownictwie, Metalowe materiały 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półprodukta-
mi, Arkusze metalowe walcowane na zimno, Ciągnione i po-
lerowane pręty metalowe, Panele miedziane do produkcji 
płytek drukowanych, Przyrządy kotwowe z metalu, Metalo-
we tuleje kotwowe, Kotwy metalowe, Metalowe przewody 
i rury, Rury miedziane [inne niż części maszyn], Rury ze sto-
pów miedzi, Rury ze stopów niklu, Rury i rurki ze stali, Mate-
riały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Złom 
ze stali stopowej, Złom ze stali węglowej o niskiej zawarto-
ści miedzi, Kable metalowe nieelektryczne, Odlewy metalo-
we, 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Ma-
szyny odlewnicze i do formowania, Maszyny i urządzenia 
tnące, wiercące, ścierające, ostrzące i do obróbki powierzch-
ni, Maszyny, obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napę-
dzie elektrycznym, do mocowania i łączenia, Maszyny górni-
cze, Koparki (czerparki) [maszyny do robót ziemnych], Obra-
biarki, Kruszarki kamienia [maszyny], Maszyny do obróbki 
rud, Przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise boring], 
Świdry górnicze [maszyny], Urządzenia wiertnicze [wiertni-
ce], Maszyny do rozwiercania nawierzchni, Maszyny do wier-
cenia szybów, Wiertła do maszyn górniczych, Wyciągi kopal-
niane, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla 
przemysłu wydobywczego i górnictwa, Roboty przemysło-
we, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Ładowarki [ma-
szyny], Maszyny do rozbijania kamieni, Maszyny do wykopy-
wania skał, Generatory prądu przemiennego, Silniki elek-
tryczne do maszyn, Mechanizmy napędowe, Pompy, 9 Apa-
ratura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urzą-
dzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dy-
daktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, 
monitorujące i kontrolujące, Elementy elektroniczne stoso-
wane w maszynach, Elementy mikroelektroniczne, Elementy 
półprzewodnikowe, Obwody elektryczne i obwody druko-
wane, Urządzenia detekcyjne, Czujniki, Mierniki, Urządzenia 
naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji 
energii elektrycznej, Urządzenia do poprawy efektywności 
energetycznej, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
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nych, Przetworniki prądu stałego/prądu zmiennego, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Moduły fotowoltaiczne, Baterie słoneczne do celów przemy-
słowych, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Transfor-
matory, Wzmacniacze, Kable i przewody elektryczne, Kable 
koncentryczne, Kable optyczne [światłowody], Drut miedzia-
ny izolowany, Katody, Mikroprocesory, Modemy, Nadajniki 
sygnałów elektronicznych, Przyrządy do pomiarów geode-
zyjnych, Sondy do celów naukowo-badawczych, Urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, Maski ochronne, 11 Instalacje sani-
tarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Ak-
cesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych 
i gazowych, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Instalacje do oczyszczania, 
odsalania i uzdatniania wody, Instalacje do oczyszczania 
ścieków, Urządzenia do ujęcia wody, Instalacje i urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania po-
wietrza, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje jądro-
we, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 12 Pojazdy i środ-
ki transportu, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, po-
wietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do przewozu ładun-
ków, Pojazdy elektryczne, Pojazdy bezzałogowe, Zasilane 
elektrycznie pojazdy mechaniczne, Pojazdy wyposażone 
w urządzenia do załadunku, Pojazdy wyposażone w urzą-
dzenia do wyładunku przechylnego, Samojezdne pojazdy 
załadowcze, Instalacje do transportu linowego, Wozy kopal-
niane, Wagony do transportu towaru, Automatycznie stero-
wane [bez operatora] wózki do przeładunku materiałów, Po-
jazdy szynowe, Ciągniki wózków górniczych, Wagony kolejo-
we, Elektryczne wagony kolejowe, Lokomotywy, Pociągi to-
warowe, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych, Mecha-
nizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, 
Części i akcesoria do pojazdów, 13 Materiały i urządzenia 
wybuchowe inne niż broń, Zapalniki do materiałów wybu-
chowych, Wybuchowe zapalniki stosowane w górnictwie, 
Uwodnione materiały wybuchowe, Substancje samozapal-
ne, Spłonki, Proch [materiał wybuchowy], Pociski nitroglice-
rynowe, Mieszaniny nitrujące stosowane jako materiały wy-
buchowe, Mieszanki wybuchowe, Materiały wybuchowe 
z azotanów amonu, Materiały wybuchowe inicjujące, Mate-
riały wybuchowe kruszące, Lonty detonujące do materiałów 
wybuchowych, Granulowane materiały wybuchowe, Deto-
natory, zapalniki, Dynamit, Detonacyjne wtyczki, Artykuły 
pirotechniczne, Ładunki pirotechniczne, Przekaźniki detona-
cyjne do stosowania z detonatorami, 14 Metale szlachetne, 
Przetworzone lub półprzetworzone metale szlachetne, Sto-
py metali szlachetnych, Sztabki metali szlachetnych, Srebro, 
Srebro i jego stopy, Srebro w stanie surowym, Srebro, nie-
przetworzone lub kute, Srebrne sztabki, Stopy srebra w sta-
nie surowym, Złoto, Złoto, nieprzetworzone lub kute, Stopy 
złota, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Żetony miedziane, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Drut metalo-
wy [metale szlachetne], Kamienie szlachetne i półszlachetne, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarzą-
dzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarzą-
dzanie flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie 
biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami brokerskimi 
na zasadzie podwykonawstwa, Zarządzanie szpitalami, Za-
rządzanie hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sporto-
wymi, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, 
Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zarzą-
dzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicz-
nych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, 

Doradztwo biznesowe, Pośrednictwo w kontaktach handlo-
wych i gospodarczych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Notowania cenowe towarów 
lub usług, Badanie rynku, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administro-
wanie sprzedażą, Usługi importowo-eksportowe, Skompute-
ryzowane zamówienia towarów, Pozyskiwanie umów kupna 
i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Organizowanie 
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w zakresie następu-
jących towarów: substancji, materiałów, preparatów che-
micznych oraz surowców naturalnych, produktów chemicz-
nych, soli metali alkaicznych, metali i rud metali, miedzi, renu, 
molibdenu, złota, srebra, soli, produktów miedzianych, pro-
duktów z metali szlachetnych, kabli i przewodów, katod mie-
dzianych, walcówki, drutów miedzianych, kruszyw drogo-
wych, odpadów, złomu, energii elektrycznej, produktów 
naftowych, paliw stałych, ciekłych, gazowych i produktów 
pochodnych, wody, pary wodnej, instalacji sanitarnych, urzą-
dzeń sanitarnych, urządzeń wodociągowych, układów kli-
matyzacyjnych, narzędzi do budowy, urządzeń konstrukcyj-
nych, akcesoriów metalowych, maszyn budowlanych, mate-
riałów budowlanych, materiałów wybuchowych, pojazdów 
mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mecha-
nicznych, maszyn i urządzeń do obróbki i przetwórstwa, 
urządzeń i elementów elektrycznych, urządzeń do badań 
naukowych i laboratoryjnych, urządzeń medycznych, sprzę-
tu medycznego, preparatów i artykułów medycznych, pro-
duktów kosmetycznych, artykułów biurowych, mebli, akce-
soriów i tekstyliów domowych, oświetlenia, produktów 
ogólnospożywczych i alkoholowych, artykułów gospodar-
stwa domowego, odzieży i obuwia, nakryć głowy, akceso-
riów odzieżowych, dodatków do odzieży, artykułów i sprzę-
tu sportowego, gier, zabaw i akcesoriów do zabawy, akceso-
riów i materiałów reklamowych, 36 Usługi finansowe, pie-
niężne i bankowe, Administrowanie finansami, Zarządzenie 
funduszem kapitałowym, Zarządzanie finansowe spółkami 
holdingowymi, Zarządzanie finansowe w zakresie kapitału 
ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, Za-
rządzanie aktywami, Zarządzanie finansami korporacyjnymi, 
Zarządzanie finansowe funduszami powierniczymi, Usługi 
depozytowe, Usługi doradztwa finansowego w zakresie za-
rządzania ryzykiem, Usługi finansowania kapitałem wysokie-
go ryzyka na rzecz instytucji badawczych, Finansowanie 
projektów, Alokacja aktywów, Usługi inwestycyjne, Obrót 
towarami giełdowymi i papierami wartościowymi, Informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów, Inwestycje kapitałowe, Administrowanie fundusza-
mi i inwestycjami, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, 
Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Doradz-
two inwestycyjne, Zarządzanie portfelem finansowym, Le-
asing finansowy, Inwestowanie funduszy na cele charyta-
tywne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie 
funduszy na cele charytatywne, Pozyskiwanie funduszy 
na projekty pomocy zagranicznej, Sponsorowanie i patronat 
finansowy, Sponsorowanie działalności sportowej, Przydzie-
lanie stypendiów naukowych, Usługi w zakresie dotacji fi-
nansowych, Zbiórka funduszy dobroczynnych jako środki 
ostrożności i zapobieganie katastrofom, Usługi ubezpiecze-
niowe, Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Ad-
ministrowanie działalnością ubezpieczeniową, Pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, 
Usługi reasekuracyjne, Usługi ubezpieczeń osobistych, Ad-
ministrowanie planami emerytalnymi, Doradztwo finansowe 
i ubezpieczeniowe, Ocena finansowa kosztów rozwoju 
w odniesieniu do przemysłu naftowego, gazowego i wydo-
bywczego, Usługi w zakresie wycen, Wycena majątku, Usługi 
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związane z majątkiem nieruchomym, Usługi w zakresie nie-
ruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Timesha-
ring nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi do-
radcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi pośrednic-
twa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w za-
kresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z lokalami biurowymi, Wycena i zarządzanie nieru-
chomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządza-
nie portfelem nieruchomości, 37 Usługi budowlane, kon-
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Budowa elek-
trowni, Budowa zakładów przemysłowych, Budownictwo 
wodno-lądowe, Budowa linii kolejowych, Budownictwo 
podziemne, Instalacja betonowych systemów formujących, 
Budowa tuneli, Budowa szybów podziemnych, Wiercenie, 
Wiercenie w skałach, Drążenie tuneli, Wykopywanie pod-
ziemnych zbiorników, Wysadzanie skał, Wzmacnianie kopalń 
zaczynem cementowym, Wzmacnianie tuneli zaczynem ce-
mentowym, Stabilizacja gruntu, Montaż kotew w skałach, 
Usługi górnicze, Wydobywanie surowców naturalnych, Eks-
ploatacja górnicza w zakresie metali szlachetnych, Roboty 
wydobywcze [górnictwo], Górnictwo rud metali nieżela-
znych, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa 
maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pieców 
przemysłowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzę-
dzi do obróbki metali, Naprawa instalacji do użytku w pro-
dukcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Na-
prawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa lub kon-
serwacja taboru kolejowego, Usługi warsztatów naprawy 
pojazdów, Udostępnianie samoobsługowej myjni samocho-
dowej, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem 
maszyn budowlanych, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, 
Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, Budowa 
i konserwacja rurociągów, Montaż [instalacja] instalacji ma-
szynowych, Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrze-
wanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Naprawa sprzętu 
elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, Usługi usuwa-
nia odpadów niebezpiecznych, Rekultywacja terenów zde-
gradowanych lub zdewastowanych w tym zrobów zwało-
wych, wyrobisk i wysypisk odpadów, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu tele-
komunikacyjnego, Usługi transmisyjne, Zapewnianie dostę-
pu do sieci telekomunikacyjnych, Usługi transmisji elektro-
nicznej i telekomunikacyjnej, Transmisja danych, 39 Trans-
port, Transport drogowy, Transport kolejowy, Transport 
morski, Usługi tranzytowe, Logistyka transportu, Czarterowa-
nie pojazdów do transportu, Transport pasażerski, Transport 
bagażu podróżnego, Transport autokarowy pasażerów,  
Organizowanie transportu dla pasażerów biznesowych, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, Parko-
wanie i przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu związa-
ne z transportem i magazynowaniem, Dzierżawa magazy-
nów, Pakowanie i składowanie towarów, Spedycja towarów, 
Usługi dostawcze, Dostarczanie paliwa, Transport rurociąga-
mi, Usługi informacyjne związane z transportem, Składowa-
nie i dostarczanie towarów, Usługi w zakresie bezpiecznego 
magazynowania [transport], Składowanie niebezpiecznych 
materiałów, Magazynowanie cieczy, Oczyszczanie [usuwa-
nie i transport] ścieków, Usługi dystrybucyjne, Dystrybucja 

za pomocą rurociągów i kabli, Dystrybucja energii, Usługi in-
formacyjne i doradcze w związku z dystrybucją energii, Do-
stawa i dystrybucja energii elektrycznej, Dystrybucja energii 
odnawialnej, Dostarczanie gazu [dystrybucja], Dystrybucja 
wody, Dostawa butelkowanej wody do domów i biur, Usługi 
w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych, pomocy drogo-
wej, holowania i ratownictwa, 40 Obróbka metali, Wytapia-
nie metali, Usługi topienia metali, Tłoczenie metali, Obróbka 
metalurgiczna, Obróbka ołowiu, Miedziowanie, Laminowa-
nie metali, Kotlarstwo [wyroby z miedzi], Hartowanie metali, 
Cięcie metalu, Cieplna obróbka metali, Obróbka i przetwa-
rzanie rud i koncentratów rud, Obróbka żużlu powstałego 
z odlewu metali, Obróbka półproduktów poprzez elektrolizę, 
Informacje o obróbce materiałów, Kowalstwo, Galwanizacja, 
Cynkowanie, Chromowanie, Pokrywanie kadmem, Niklowa-
nie, Odlewanie metali, Platerowanie, Polerowanie, Srebrze-
nie, Pozłacanie, Złocenie, Odzyskiwanie metali szlachetnych, 
Rafinacja, Obróbka niebezpiecznych materiałów, Obróbka 
odpadów przemysłowych, Recykling, Recykling minerałów, 
Recykling odpadów, Recykling metali, Recykling złomu, Ob-
róbka chemikaliów [recykling], Recykling konwerterów kata-
litycznych, Obróbka cieczy toksycznych [recykling], Obróbka 
[recykling] niebezpiecznych produktów, Usługi uzdatniania 
i oczyszczania wody, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, 
Oczyszczanie ścieków z procesów przemysłowych, Wytwa-
rzanie energii, Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania 
materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamó-
wienie, 42 Usługi badawcze, Badania naukowe i przemysło-
we, Usługi technologiczne, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Usługi naukowo-technologiczne, Badania w zakresie metali, 
Badania laboratoryjne, Usługi badawcze w dziedzinie medy-
cyny i farmakologii, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne 
w zakresie materiałów wybuchowych, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii środowiskowej, Usługi inżynieryjne 
w dziedzinie technologii energetycznej, Pomiary inżynieryj-
ne, Inżynieria wodno-lądowa, Usługi laboratoryjne w zakre-
sie metalurgii, Usługi monitoringu środowiska naturalnego, 
Usługi chemiczne w zakresie rud, Chemiczne badania anali-
tyczne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, Badania bakteriologiczne, Badania w dziedzinie fizy-
ki, Analizy chemiczne, Analiza materiałów, Usługi pomiaro-
we, Pomiary środowiskowe, Pomiary otworów wiertniczych, 
Pomiary geofizyczne, Pomiary hydrograficzne, Badania śro-
dowiska, Badania żywności, Badania z zakresu analizowania 
odpadów, Usługi w zakresie testów laboratoryjnych, Inżynie-
ria chemiczna, Laboratoryjne usługi analityczne, Ekspertyzy 
w zakresie technologii, Poszukiwania geologiczne [eksperty-
zy, pomiary], Profilowanie geofizyczne otworów wiertni-
czych, Pomiary próbek ziemi, Usługi w zakresie oceny od-
działywania na środowisko, Usługi w zakresie miernictwa 
i eksploracji, Usługi w zakresie poszukiwań złóż w dziedzinie 
przemysłu naftowego, gazowego i wydobywczego, Usługi 
w zakresie górnictwa i poszukiwań minerałów, Usługi w za-
kresie badań geofizycznych, Pomiary lub badania geologicz-
ne, Eksploracja geologiczna, Usługi analizy sejsmicznej, Do-
radztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo techno-
logiczne w dziedzinie geologii, Doradztwo techniczne w za-
kresie produkcji półprzewodników, Wynajem sprzętu nauko-
wego i technologicznego, Gromadzenie informacji dotyczą-
cych środowiska naturalnego, Monitoring środowiskowy 
obszarów składowania odpadów, Kontrola jakości, Certyfika-
cja [kontrola jakości], Testowanie, stwierdzanie autentyczno-
ści i kontrola jakości, Testy metalurgiczne, Usługi projektowa-
nia, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Pro-
jektowanie maszyn przemysłowych, Projektowanie naukowe 
i technologiczne, Projektowanie pojazdów mechanicznych, 
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi pro-
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jektowania związane z inżynierią lądową i wodną, Projekto-
wanie techniczne i doradztwo, Usługi architektoniczne i pla-
nowania urbanistycznego, Usługi projektowe związane 
z nieruchomościami, Usługi w zakresie projektowania bu-
dynków, Usługi architektury wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, Doradztwo techniczne związane z projekto-
waniem, Usługi doradcze związane z projektowaniem bu-
dynków, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Bada-
nia w dziedzinie technologii informacyjnej, Projektowanie 
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Rozwój, 
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputero-
wego, Programowanie komputerów, Programowanie stron 
internetowych, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń kom-
puterowych, Wypożyczanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie opro-
gramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja pro-
gramów do przetwarzania danych, 43 Tymczasowe zakwate-
rowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi kateringo-
we, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, 
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi medycz-
ne, Usługi dentystyczne, Usługi optyczne, Usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi kuracji 
uzdrowiskowych, Organizowanie zakwaterowania w sanato-
riach, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, 
Ośrodki zdrowia, Szpitale, Pomoc medyczna, Opieka pielę-
gniarska, Wykonywanie badań medycznych, Usługi lekarskie, 
Udzielanie informacji medycznej, Rehabilitacja fizyczna, Te-
rapia zajęciowa i rehabilitacja, Wynajem sprzętu do opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji psychicznej, Udostępnianie sprzętu i obiek-
tów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowot-
nej, Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem 
ludzi, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pa-
cjentów, Usługi badań medycznych związane z diagnozowa-
niem i leczeniem chorób, Usługi doradcze świadczone przez 
apteki, Uprawa roślin.

(210) 528389 (220) 2021 04 30
(731) SPV ABO BOŁOSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gronowo 

Górne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abo

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, 6 Drzwi metalowe, Zewnętrzne 
drzwi metalowe, Framugi drzwi metalowe, Okna metalowe, 
Okucia meblowe z metalu, 19 Płyty wiórowe, Arkusze sklejki, 
Płyty ze sklejki, Drzwi niemetalowe, Zewnętrzne drzwi nie-
metalowe, Futryny drzwiowe niemetalowe, Okna niemeta-
lowe, Niemetalowe panele podłogowe, 20 Płyty meblowe, 

Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Blaty robo-
cze, Fronty szuflad, Fronty do szafek, Drzwi do mebli, Nieme-
talowe okucia mebli, 40 Usługi stolarskie.

(210) 528413 (220) 2021 05 04
(731) ADAMCZAK TOMASZ TOP VAC, Zamysłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP VAC

(531) 27.05.01, 26.04.03, 29.01.14
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne mo-
duły słoneczne, 11 Pompy ciepła, Urządzenia do wentylacji, 
Instalacje wentylacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Instala-
cje klimatyzacyjne, Klimatyzatory, Piece rekuperacyjne ga-
zowe, Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza 
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem go-
rących gazów spalinowych.

(210) 528426 (220) 2021 05 05
(731) KLASIK-PRZYCHODZEŃ BARBARA PIESEŁKOWO,  

Ruda Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piesełkowo

(531) 03.06.03, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 20 Klatki dla zwierząt domowych, Budy dla 
zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych, 
Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, 
Posłania dla zwierząt, Maty do spania, Budy, kojce i legowi-
ska dla zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwie-
rząt domowych, Nadmuchiwane posłania dla zwierząt do-
mowych, Transportery dla zwierząt w formie pudeł, Kosze, 
niemetalowe, do przewożenia zwierząt domowych, Domki 
do zabawy dla zwierząt domowych, Niemetalowe skrzynie 
do transportu zwierząt, Poduszki dla zwierząt domowych, 
Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu, 28 Maty 
węchowe będące zabawkami dla psa, Sprzęt sportowy dla 
zwierząt domowych, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy 
dla zwierząt domowych, 41 Szkoły posłuszeństwa do tresu-
ry zwierząt, Nauka tresury zwierząt, Trening posłuszeństwa 
dla zwierząt, Organizowanie konkursów dla psów, Naucza-
nie pielęgnacji zwierząt domowych, Organizowanie imprez 
sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowa-
nie wystaw zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt do celów 
kulturalnych lub edukacyjnych, Pokazy zwierząt, Świadcze-
nie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Tresura zwierząt, 
Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, Udostępnianie te-
renów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt 
domowych, Organizacja wyścigów psów, Szkolenie psów 
przewodników dla osób niewidomych.

(210) 528435 (220) 2021 05 05
(731) AHMED SORIF ROYAL, Piastów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ASIAN BAZAR SMAKI AZJATYCKO-POLSKIE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.01.12
(510), (511) 30 Gotowe dania z ryżu, Dania gotowe suche 
lub w płynie, zawierające głównie ryż, Przekąski składające się 
głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, Prze-
kąski wykonane z ryżu, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy 
kukurydziane o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o sma-
ku wodorostów, Chipsy ryżowe, Chow mein [dania na bazie 
makaronu], Dania na bazie ryżu, Gotowa solona żywność 
przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Makaron azjatycki, 35 Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi w zakresie 
zamówień on-line.

(210) 528436 (220) 2021 05 05
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM  

SPÓŁKA AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) SILVERAN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-far-
maceutyczne, Dietetyczna żywność, Napoje i substancje 
przystosowane do celów medycznych, Kapsułki na lekar-
stwa i do celów farmaceutycznych, Napoje, Napary i nalewki 
lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, Leki pomocnicze i wspie-
rające, Suplementy diety, Maści i mazidła do celów farma-
ceutycznych, Mineralne dodatki do żywności, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farma-
ceutycznych, Materiały opatrunkowe, Środki do czyszczenia 
i odświeżania powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczysz-
czające, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Leki 
uspokajające i wzmacniające, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty weterynaryjne.

(210) 528437 (220) 2021 05 05
(731) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SPÓŁKA 

AKCYJNA, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) GARDEMIN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-far-
maceutyczne, Dietetyczna żywność, Napoje i substancje 
przystosowane do celów medycznych, Kapsułki na lekar-
stwa i do celów farmaceutycznych, Napoje, Napary i nalewki 
lecznicze, Oleje i zioła lecznicze, Leki pomocnicze i wspie-
rające, Suplementy diety, Maści i mazidła do celów farma-
ceutycznych, Mineralne dodatki do żywności, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Pastylki i pigułki do celów farma-
ceutycznych, Materiały opatrunkowe, Środki do czyszczenia 
i odświeżania powietrza, Środki przeciwbólowe i przeczysz-
czające, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Leki 
uspokajające i wzmacniające, Preparaty witaminowe, Prepa-
raty weterynaryjne.

(210) 528451 (220) 2021 05 05
(731) WNUK MARZENA LODZIARNIA SMAKULKA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Smakulka

(531) 08.01.18, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 30 Jadalne lody owocowe, Jogurt mrożony [lody 
spożywcze], Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody 
mleczne, Lody mleczne [lody], Lody na bazie jogurtu [lody 
jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekola-
dowym, Lody owocowe, Lody owocowe w postaci batonów, 
Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody w proszku, Lody wie-
losmakowe, Lody typu sandwich, Lody włoskie, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], 
Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki 
na sorbety [lody], Napoje na bazie kawy zawierające lody (affo-
gato), Owocowe lody, Sorbety [lody], Mrożone wyroby cukier-
nicze zawierające lody, Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne 
lody], Spożywcze (lody -), Wegańskie lody.

(210) 528467 (220) 2021 05 04
(731) ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekogroszek dla wybranych !

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 4 Węgiel.

(210) 528486 (220) 2021 05 05
(731) KLUB SPORTOWY WIECZYSTA KRAKÓW, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1942 KS WIECZYSTA KRAKÓW
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(531) 27.05.01, 24.01.05, 29.01.12
(510), (511) 3 Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne, 
6 Plakietki, tabliczki metalowe, tabliczki metalowe do sa-
mochodów, metalowe podstawki pod kieliszki, szklanki, 
kubki i kufle do napojów, puchary, medale okolicznościo-
we, spinki do mankietów, breloki i kółka do kluczy, szka-
tułki zawarte w tej klasie, odznaki, medale, ordery zawarte 
w tej klasie, 8 Noże, scyzoryki, 9 Taśmy magnetowidowe, 
magnetofonowe i komputerowe, 11 Latarki, 14 Wyroby 
jubilerskie, pojemniki i naczynia z metali szlachetnych, 
zegary i zegarki, puchary, medale okolicznościowe, spinki 
do mankietów, breloki i kółka do kluczy, szkatułki zawarte 
w tej klasie, odznaki, medale, ordery zawarte w tej klasie, 
16 Druki, albumy, kalendarze, plakaty, torby papierowe, 
proporce papierowe, pióra, ołówki, długopisy, notesy, ze-
szyty, bloki, segregatory, zakładki do książek, papierowe 
podstawki pod kieliszki, szklanki, kubki i kufle do napo-
jów, etykiety samoprzylepne, papierowe daszki przeciw-
słoneczne, wachlarze papierowe, papier listowy, papete-
rie, serwetki papierowe, podstawki do piór, długopisów 
i ołówków, podpórki do książek, przyciski do papieru, 
chorągiewki papierowe, 17 Mające charakter upomin-
ków lub gadżetów drobne wyroby wykonane z tworzyw 
sztucznych takie jak opakowania jednorazowe, nakrywki, 
pudła, torby, folie, obwoluty, breloki, etui, butelki, flakony, 
laski i proporce z emblematami związanymi z organiza-
cją zawodów sportowych a zwłaszcza piłkarskich, z wy-
stawiennictwem oraz z edukacją w tematyce sportów 
piłkarskich, 18 Torby, teczki, torby plażowe i podróżne, 
nesesery, tornistry szkolne, plecaki, walizki, parasole, port-
fele i portmonetki, 20 Puchary, medale okolicznościowe, 
spinki do mankietów, breloki i kółka do kluczy zawarte 
w tej klasie, szkatułki zawarte w tej klasie, odznaki, medale, 
ordery zawarte w tej klasie, wachlarze, 21 Wyroby szklane, 
porcelanowe i fajansowe, kamionkowe dla gospodarstwa 
domowego, kuchni i gastronomii, talerze dekoracyjne, 
naczynia z tworzyw sztucznych, kartonu, metalu, naczy-
nia emaliowane, korkociąg, kufle, puchary zawarte w tej 
klasie, 24 Ręczniki, ręczniki kąpielowe, chorągwie, sztan-
dary, proporce, serwetki tekstylne, 25 Odzież, bielizna 
osobista, odzież sportowa i rekreacyjna, nakrycia głowy, 
daszki przeciwsłoneczne, szaliki, chusty, szarfy, krawaty, 
kapelusze od słońca, obuwie, 26 Odznaki, medale, orde-
ry zawarte w tej klasie, szpilki nie z metali szlachetnych 
i tworzyw sztucznych, oznaczenia klubowe, symbole i go-
dła wyszywane, 28 Artykuły sportowe i gimnastyczne, gry, 
gry planszowe, zabawki, karty do gry, 32 Napoje bezalko-
holowe, woda mineralna, soki, napoje owocowe, piwo, 
33 Napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, 34 Popielniczki 
porcelanowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, zapałki, 
zapalniczki, 35 Działalność reklamowa, usługi w zakresie 
promocji sportu poprzez reklamę, pośrednictwo w zakre-
sie transferu zawodników, 36 Działalność finansowa zwią-
zana z prowadzeniem transferu zawodników, 37 Budowa 
obiektów sportowych, tworzenie i wyposażenie obiektów 
rekreacyjnych i rehabilitacyjnych oraz udzielanie pomocy 
organizacyjnej przy tworzeniu i wyposażaniu tego typu 
obiektów, 39 Organizacja wyjazdów na imprezy sporto-
we, 41 Organizacja i uczestnictwo w zawodach sporto-
wych profesjonalnych i amatorskich, organizowanie fe-
stynów i innych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalno-
-rozrywkowych, działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, 
produkcja filmów, usługi w zakresie rekreacji, 42 Pośred-
nictwo w dokonywaniu czynności prawnych, 43 Usługi 
gastronomiczne i hotelarskie, 44 Usługi w zakresie odno-
wy biologicznej.

(210) 528490 (220) 2021 05 06
(731) ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody
(540) (znak słowny)
(540) R.SILENCE
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i elementy składowe obuwia, 
spody obuwnicze, obcasy, fleki do obcasów.

(210) 528494 (220) 2021 05 06
(731) ORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody
(540) (znak słowny)
(540) R.SMOOTH
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i elementy składowe obuwia, 
spody obuwnicze, obcasy, fleki do obcasów.

(210) 528519 (220) 2021 05 06
(731) HPI GMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trasti SIMPLY FAIR

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.08, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi w zakresie: zarządzania przedsiębior-
stwami handlowymi lub przemysłowymi, Opracowania i or-
ganizowania programów promocyjnych, Badania opinii spo-
łecznej, Badania rynku, Uzyskiwania i systematyzowania da-
nych do komputerowych baz danych, Kreowania wizerunku 
przedsiębiorstwa, towarów, usług, Wyszukiwania informacji 
dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów 
reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materia-
łów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, 
reklamy korespondencyjnej, Rozpowszechniania materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Dystry-
bucji materiałów reklamowych, Gromadzenia dokumentów 
w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, Powie-
lania dokumentów, Usługi call center, Usługi podatkowe, Do-
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar-
czej, Prognozy ekonomiczne, Analizy kosztów, ekspertyzy 
opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie infor-
macji statystycznych, Wyceny handlowe, 36 Usługi ubezpie-
czenia, Działalność finansowa, Usługi finansowe, Inwestowa-
nie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych 
oraz na rynku nieruchomości, Dokonywanie operacji kupna 
i sprzedaży papierów wartościowych, Zarządzanie towarzy-
stwami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami powierni-
czymi, Funduszami emerytalnymi, Usługi prowadzenia indy-
widualnych kont emerytalnych, Usługi dystrybucji jednostek 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Usług zarządzania 
ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyj-
nych powierniczych, Prowadzenie rachunków bankowych, 
dokonywanie transakcji przelewów elektronicznych, Wyko-
nywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w sprawach 
ubezpieczeniowych - działalność brokera i agenta ubezpie-
czeniowego, Zarządzanie majątkiem, Informacja o powyż-
szych usługach, Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług 
ujętych w tej klasie, Udostępnianie informacji finansowych, 
Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
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strony internetowej, Udostępnianie informacji o ofertach 
banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, Usłu-
gi pośrednictwa w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, 
Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, 
Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwe-
stycjami emerytalnymi, Analizy finansowe, Analizy inwestycji 
finansowych, Informacja finansowa.

(210) 528522 (220) 2021 05 06
(731) JAWORSKA DOROTA WARSZTATY EDUKACYJNE 

SWIADOMAMAMA.PL, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Świadoma Mama
(510), (511) 9 Aplikacja edukacyjna, Aplikacja mobilna, Pro-
gram komputerowy, Software, Utrwalone na nośnikach infor-
macje i dane, 41 Szkolenie w zakresie diety [nie medyczne], 
Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenie w zakresie kosmetyki 
i urody, Szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenie 
w zakresie zdrowia i wellness, Przygotowanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Informacja o edukacji, Kształcenie 
praktyczne, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki,  
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, 
Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, Instruktaż 
w zakresie gimnastyki ciążowej, Usługi edukacyjne dotyczą-
ce zdrowia, Warsztaty edukacyjne, Publikowanie podręcz-
ników szkoleniowych, Publikowanie książek, Prowadzenie 
szkoleń, Prowadzenie warsztatów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Szkolenia i warsz-
taty dla rodziców, Szkolenia i warsztaty dla przyszłych rodzi-
ców, 44 Usługi psychologów, Doradztwo psychologiczne, 
Porady psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Usługi 
w zakresie psychologii pracy, Poradnictwo psychologiczne.

(210) 528526 (220) 2021 05 06
(731) BERSAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka
(540) (znak słowny)
(540) BERSAIL
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Testowanie, stwier-
dzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowa-
nia, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 528527 (220) 2021 05 06
(731) LANGOSZ KATARZYNA CIAO KASIA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉGOTISTE

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Per-
fumeryjne produkty, Produkty perfumeryjne, esencjonalne 
olejki, Perfumowane mydła, Perfumowane balsamy do ciała 
[preparaty toaletowe], Perfumowane kosmetyki w aerozolu 
do ciała, Perfumowane saszetki, Perfumowane płyny pielę-
gnacyjne do ciała, Perfumowane wody toaletowe, Perfumo-
wany puder [do użytku kosmetycznego], Perfumy, Aromaty 
do perfum, Bazy do perfum kwiatowych, Chusteczki per-
fumowane, Dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], 

Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Kremy perfumowane, Mydła 
perfumowane, Mydło perfumowane, Naturalne środki perfu-
meryjne, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Prepa-
raty perfumeryjne, Saszetki perfumowane, Produkty perfu-
meryjne, Baza pod makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Fluid do makijażu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Ko-
smetyki do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, 
Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, 
Kreda do makijażu, Kredki do makijażu, Kredki do makijażu 
oczu, Makijaż preparaty do, Puder do makijażu, Makijaż te-
atralny, Makijaż wielofunkcyjny, Ołówki do makijażu, Podkład 
do makijażu, 4 Świece perfumowane, 9 Skórzane pokrow-
ce na smartfony, 14 Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, 
Skórzane paski do zegarków, Kasetki skórzane na biżuterię, 
Medaliony [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykona-
ne z metali nieszlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Krzyżyki  
[biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Klamry ze srebra [biżu-
teria], Kamee [biżuteria], Jadeit [biżuteria], Fantazyjna biżute-
ria, Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z me-
tali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów 
cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna 
biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, 
Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identy-
fikacyjne [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżu-
teria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki [biżuteria], Broszki 
ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Dru-
ciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], 
Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria pla-
tynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria 
w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i bi-
żuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodow-
lanych pereł, Biżuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych,  
Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii clo-
isonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Amulety [biżuteria], 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachet-
nych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla 
dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na gło-
wie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, 18 Torby na ubrania, Pokrowce podróżne 
na ubrania, Torby [pokrowce] na ubrania do podróży, Etui 
na karty [wyroby skórzane], Aktówki [wyroby skórzane], Ety-
kiety skórzane, Opaski skórzane, Paski skórzane do bagażu, 
Portfele skórzane, Portmonetki skórzane, Pudła skórzane 
na kapelusze, Sakiewki skórzane, Skórzane aktówki na doku-
menty, Skórzane etui na karty, Skórzane etui na karty kre-
dytowe, Skórzane portfele na karty kredytowe, Skórzane 
torebki, Skórzane walizki podróżne, Torby i portfele skórzane, 
Torby podróżne [wyroby skórzane], Walizki skórzane, Zesta-
wy podróżne [wyroby skórzane], Torby na buty, Kopertówki 
[małe torebki], Małe damskie torebki bez rączki, Małe torebki 
kopertówki, Stylowe torebki, Torebki, Szkockie torebki futrza-
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ne lub skórzane [sporran], Torebki damskie, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, 
Torebki do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, 
Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki noszone 
na biodrach, Torebki-paski, Torebki, portmonetki i portfe-
le, Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane 
z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, 20 Manekiny 
na ubrania, Pokrowce na ubrania, 21 Aplikatory do nakłada-
nia makijażu [szpatułki], Aplikatory do nakładania makijażu 
na oczy, Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Gąbki 
do makijażu, Pędzelki do makijażu, Stojaki do gąbek do ma-
kijażu, 22 Torebki materiałowe do przechowywania warto-
ściowych przedmiotów, Torebki tekstylne do pakowania 
towaru [koperty, woreczki], 25 Ubrania codzienne, Kamizelki 
skórzane, Buty skórzane, Kapcie skórzane, Komplety skórza-
ne, Kurtki skórzane, Paski skórzane [odzież], Płaszcze skórza-
ne, Skórzane nakrycia głowy, Buty na płaskim obcasie, Buty 
na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty tenisowe [obuwie 
sportowe], Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty tury-
styczne [do chodzenia na wycieczki], Buty damskie, Buty dla 
kobiet, Buty do jazdy konnej, Buty do kostki, Damskie koszule 
nocne, Komplety koszulek i spodenek, Koszule, Koszule cią-
żowe, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule 
do spania, Koszule eleganckie, Koszule nocne, Koszule nie-
zapięte pod szyją, 40 Szycie odzieży na miarę, Szycie (pro-
dukcja na zamówienie), 42 Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Projektowanie 
akcesoriów mody, Projektowanie biżuterii, Projektowanie do-
datków odzieżowych.

(210) 528528 (220) 2021 05 07
(731) KIERZEK ROBERT, Laski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ROWEROWA

(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.15.99, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące rowerów, 
Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami do rowe-
rów, 37 Naprawa i konserwacja rowerów.

(210) 528533 (220) 2021 05 07
(731) KRAWCZYK SYLWIA, Malbork 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krawcownia

(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 
Odzież sportowa, 35 Pośrednictwo handlowe, Usługi skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu tekstyliów, 
odzieży, obuwia, nakryć głowy, torebek, toreb, portfeli, to-
reb na przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 

toreb podróżnych, plecaków, galanterii skórzanej, walizek, 
pasków skórzanych, sztucznych futer, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Organizowanie tar-
gów handlowych i reklamowych, Organizowanie pokazów 
mody w celach handlowych, Usługi w zakresie handlu i usłu-
gi informacyjne dla konsumentów w zakresie produktów 
odzieżowych i kosmetycznych, Doradztwo, 42 Usługi pro-
jektowania odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 528538 (220) 2021 05 07
(731) MASŁOWSKI ROBERT ELMAX, Fasty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI FLEX

(531) 01.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 Tarcze tnące do użytku z narzędziami elek-
trycznymi, Obrabiarki, tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, 
wiertarki, polerki, ostrzarki, urządzenia do mycia, kosiarki 
do trawy elektryczne i spalinowe, pistolety dozujące klej, 
pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, 
piły, stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne 
elektryczne i spalinowe, aparaty do spawania gazowego 
i elektrycznego, stoły do maszyn, narzędzia ręczne o na-
pędzie innym niż ręczny, tarcze szlifierskie, gwintownice, 
narzynki, części maszyn, przekładnie zębate, brzeszczoty, 
uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże do maszyn, 
ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, 
suporty, uchwyty, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglo-
we i grafitowe do części maszyn, 8 Tarcze tnące [narzędzia 
obsługiwane ręcznie], Narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe, 
piły - wyrzynarki, pistolety - narzędzia tarcze cierne, tarcze 
diamentowe jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, 
gwintownice, klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, 
przyrządy do cięcia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza 
do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drew-
na, pilniki, piły, przycinacze do drzew, sekatory, rozwiertaki, 
strugi, przyrządy do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie, 
tarniki, wiertarki, wiertła, uchwyty do wierteł, oprawki wier-
tarskie, wycinarki, szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy do na-
rzędzi, części maszyn.

(210) 528541 (220) 2021 05 07
(731) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zelmotor PROFESSIONAL

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe 
elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elek-
tryczne], Elektryczne domowe odkurzacze, Elektryczne 
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mie-
lenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszyny 
do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do ostrze-
nia ostrzy, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne 



112 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2021

miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młyn-
ki do kawy, Elektryczne młynki do przypraw, Elektryczne 
mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, 
Elektryczne noże do chleba, Elektryczne noże do krojenia 
mięsa, Elektryczne noże do pizzy, Elektryczne noże do wa-
rzyw, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze 
do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywa-
nów, Elektryczne odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki 
do noży, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne 
prasowalnice do ubrań, Elektryczne prasy do czosnku, Elek-
tryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wy-
ciskania, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty 
kuchenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirów-
ki, Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki 
do żywności, Elektryczne urządzenia do krojenia żywności, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, 
Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne za-
miatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, 
Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalnice do chleba, Kra-
jalnice do chleba [maszyny], Krajalnice do mięsa [elektryczne 
maszyny], Krajalnice elektryczne do sera, Kuchenne miksery, 
elektryczne, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa [elektrycz-
ne], Maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia warzyw, 
Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Ma-
szyny do obierania warzyw, Maszyny i roboty kuchenne 
elektryczne, Miksery elektryczne do użytku domowego, 
Noże elektryczne i ostrzarki do noży, Odkurzacze, Odku-
rzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów przemysło-
wych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, 
Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurza-
cze elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne 
z komorami jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, 
Odkurzacze roboty, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze 
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pralki, 
Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice, Prądnice, Roboty 
kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirówki elektryczne, 
Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry przeciwku-
rzowe do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, 
Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne obcinacze 
do gałęzi drzew, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły 
łańcuchowe, Elektryczne sekatory do gałęzi drzew, Kosiar-
ki, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do trawników z siedziskiem, 
Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], 
Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cię-
cia trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny 
do strzyżenia trawy, Maszyny do walcowania trawników, Ma-
szyny do zbierania trawy, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], 
Nożyce do żywopłotów [maszyny], Nożyce ogrodnicze [ma-
szyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], 
Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki 
do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki 
do żywopłotów z napędem elektrycznym, Roboty koszące 
[maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników 
[wyłącznie obsługiwane ręcznie], Grace, motyczki [narzędzia 
ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki 
[ogrodnictwo], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Na-
rzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodni-
cze o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi 
[narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, 
Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze do drzew 
[narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], 
Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwa-

ne ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory 
ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Se-
katory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchenne, Elek-
troniczne wagi do użytku kuchennego, Programy kompute-
rowe przechowywane w formie cyfrowej, Transformatory, 
Transformatory elektryczne, 35 Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów 
i zakupów domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i mar-
keting, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie 
wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, 
Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu 
[wzornictwo].

(210) 528542 (220) 2021 05 06
(731) CZAJKA MACIEJ, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAŁBRZYCH BROWAR 2020

(531) 19.01.08, 14.01.02, 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, napoje bezalkoholowe.

(210) 528544 (220) 2021 05 07
(731) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowny)
(540) SMAPP
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe 
elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elek-
tryczne], Elektryczne domowe odkurzacze, Elektryczne 
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mie-
lenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszyny 
do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do ostrze-
nia ostrzy, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne 
miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młyn-
ki do kawy, Elektryczne młynki do przypraw, Elektryczne 
mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, 
Elektryczne noże do chleba, Elektryczne noże do krojenia 
mięsa, Elektryczne noże do pizzy, Elektryczne noże do wa-
rzyw, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze 
do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywa-
nów, Elektryczne odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki 
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do noży, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne 
prasowalnice do ubrań, Elektryczne prasy do czosnku, Elek-
tryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wy-
ciskania, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty 
kuchenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirów-
ki, Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki 
do żywności, Elektryczne urządzenia do krojenia żywności, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, 
Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne za-
miatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, 
Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalnice do chleba, Kra-
jalnice do chleba [maszyny], Krajalnice do mięsa [elektryczne 
maszyny], Krajalnice elektryczne do sera, Kuchenne miksery, 
elektryczne, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa [elektrycz-
ne], Maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia warzyw, 
Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Ma-
szyny do obierania warzyw, Maszyny i roboty kuchenne 
elektryczne, Miksery elektryczne do użytku domowego, 
Noże elektryczne i ostrzarki do noży, Odkurzacze, Odku-
rzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów przemysło-
wych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, 
Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurza-
cze elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne 
z komorami jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, 
Odkurzacze roboty, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze 
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pralki, 
Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice, Prądnice, Roboty 
kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirówki elektrycz-
ne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry przeciw 
kurzowe do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, 
Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne obcinacze 
do gałęzi drzew, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły 
łańcuchowe, Elektryczne sekatory do gałęzi drzew, Kosiar-
ki, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do trawników z siedziskiem, 
Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], 
Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cię-
cia trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny 
do strzyżenia trawy, Maszyny do walcowania trawników, Ma-
szyny do zbierania trawy, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], 
Nożyce do żywopłotów [maszyny], Nożyce ogrodnicze [ma-
szyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], 
Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki 
do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki 
do żywopłotów z napędem elektrycznym, Roboty koszące 
[maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników 
[wyłącznie obsługiwane ręcznie], Grace, motyczki [narzędzia 
ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki 
[ogrodnictwo], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Na-
rzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodni-
cze o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi 
[narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, 
Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze do drzew 
[narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], 
Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory 
ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Se-
katory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchenne, Elek-
troniczne wagi do użytku kuchennego, Programy kompute-
rowe przechowywane w formie cyfrowej, Transformatory, 
Transformatory elektryczne, 35 Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych 

lub reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów 
i zakupów domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i mar-
keting, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie 
wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, 
Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu 
[wzornictwo].

(210) 528545 (220) 2021 05 07
(731) WIDULIŃSKA EWA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZC ZDROWY CZŁOWIEK

(531) 29.01.03, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13, 26.01.01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne w zakresie promocji zdrowia, aktywnego trybu 
życia polegające na dystrybucji materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych, bezpośredniej reklamie 
pocztowej, reklamie radiowej, telewizyjnej, banerowej, tele-
fonicznej, bezpośredniej odpowiedzi, billboardowej, on-line 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, rozpowszech-
nianiu materiałów reklamowych takich jak: ulotki, prospek-
ty, druki, próbki, broszury, gazetki, Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa balsamów do celów leczniczych, kremów leczni-
czych do ciała, suplementów dietetycznych i odżywczych,  
41 Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdro-
wia, Szkolenie i instruktaż, Nauczanie w zakresie zdrowia, 
Udostępnianie informacji edukacyjnych w zakresie zdrowia, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Publikowanie 
książek, czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, 
Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publi-
kowanie książek i czasopism elektronicznych on-line, Wy-
dawanie czasopism, Publikacje multimedialne, Publikacja 
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, Wydawanie biuletynów, Wydawanie katalogów, Wy-
dawanie prospektów, Wydawanie publikacji medycznych, 
Wydawanie czasopism i książek elektronicznych, Publiko-
wanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie materia-
łów multimedialnych on-line, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe wspoma-
gane komputerowo, Zapewnienie kursów szkoleniowych 
on-line, Zapewnianie seminariów szkoleniowych on-line, 
Usługi nauki na odległość świadczone on-line, Edukacja on-
-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Udzielanie informacji edukacyjnych on-line 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Inter-
netu, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Usługi 
wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, 
innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne dotyczące 
zdrowia, Usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych, Świad-
czenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenia 
z zakresu zdrowia i wellness: usługi szkoleniowe w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, Prowadzenie edukacyjnych pro-
gramów wspierających dla pracowników służby zdrowia, 
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Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdro-
wia i sprawności fizycznej, Organizowanie szkoleń w dzie-
dzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Świadczenie usług 
edukacyjnych związanych z dietą, Doradztwo w zakresie 
sprawności fizycznej, Organizowanie wystaw w celach szko-
leniowych, Kursy samoświadomości jako szkolenia, Trening 
osobisty jako szkolenie, Szkolenia w zakresie odżywiania, 
Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Usługi eduka-
cyjne związane z odżywianiem, Szkolenia w zakresie diety, 
niemedyczne, Prowadzenie kursów internetowych w za-
kresie diet, Kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, 
Szkolenia w zakresie ziołolecznictwa, Szkolenia z dziedziny 
medycyny, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi 
klubów zdrowia dotyczące zdrowia i ćwiczeń fizycznych, Do-
radztwo w zakresie treningu fizycznego, treningi zdrowotne 
i treningi fitness, Udzielanie informacji związanych z ćwi-
czeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej 
on-line, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life 
coachingu, Coaching w zakresie życia osobistego jako life  
coaching, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkole-
nia z zakresu zajęć rekreacyjnych, Szkolenia w zakresie pie-
lęgnacji urody, Szkolenia w zakresie ćwiczeń grupowych, 
Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycz-
nej, Usługi szkoleniowe dotyczące zdrowia zawodowego, 
Szkolenia w zakresie zdrowia i wellness, Szkolenia w zakresie 
kosmetyki i urody, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju 
osobistego, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i ich leczenie, 44 Profesjonalne doradztwo i udzielanie infor-
macji z zakresu ochrony zdrowia, Usługi w zakresie medycy-
ny sportowej, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko-
rekcyjnej, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Dostarczanie 
informacji dotyczących zdrowia, Poradnictwo w zakresie 
zdrowia publicznego, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Po-
radnictwo w zakresie odżywiania.

(210) 528546 (220) 2021 05 07
(731) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.02.03, 29.01.02
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe 
elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elek-
tryczne], Elektryczne domowe odkurzacze, Elektryczne 
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki do mie-
lenia żywności do użytku handlowego, Elektryczne maszyny 
do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne 
maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne maszyny do ostrze-
nia ostrzy, Elektryczne miksery do żywności, Elektryczne 
miksery ręczne do użytku domowego, Elektryczne młyn-
ki do kawy, Elektryczne młynki do przypraw, Elektryczne 
mopy parowe, Elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, 

Elektryczne noże do chleba, Elektryczne noże do krojenia 
mięsa, Elektryczne noże do pizzy, Elektryczne noże do wa-
rzyw, Elektryczne noże kuchenne, Elektryczne odkurzacze 
do dywanów, Elektryczne odkurzacze piorące do dywa-
nów, Elektryczne odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki 
do noży, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne 
prasowalnice do ubrań, Elektryczne prasy do czosnku, Elek-
tryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wy-
ciskania, Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty 
kuchenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirów-
ki, Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki 
do żywności, Elektryczne urządzenia do krojenia żywności, 
Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku domowego, 
Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, Elektryczne za-
miatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, 
Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalnice do chleba, Kra-
jalnice do chleba [maszyny], Krajalnice do mięsa [elektryczne 
maszyny], Krajalnice elektryczne do sera, Kuchenne miksery, 
elektryczne, Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzę-
dzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa [elektrycz-
ne], Maszynki do robienia makaronu do użytku domowego, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do krojenia warzyw, 
Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Ma-
szyny do obierania warzyw, Maszyny i roboty kuchenne 
elektryczne, Miksery elektryczne do użytku domowego, 
Noże elektryczne i ostrzarki do noży, Odkurzacze, Odku-
rzacze bezprzewodowe, Odkurzacze do celów przemysło-
wych, Odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, 
Odkurzacze domowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurza-
cze elektryczne i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne 
z komorami jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, 
Odkurzacze roboty, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze 
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, Pralki, 
Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice, Prądnice, Roboty 
kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirówki elektrycz-
ne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki i filtry przeciw 
kurzowe do odkurzaczy, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, 
Elektryczne nożyce do żywopłotów, Elektryczne obcinacze 
do gałęzi drzew, Elektryczne piły do drewna, Elektryczne piły 
łańcuchowe, Elektryczne sekatory do gałęzi drzew, Kosiar-
ki, Kosiarki [maszyny], Kosiarki do trawników z siedziskiem, 
Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiarki do zarośli [maszyny], 
Kosiarki mechaniczne, Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
do użytku ogrodniczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cię-
cia trawników, Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny 
do strzyżenia trawy, Maszyny do walcowania trawników, Ma-
szyny do zbierania trawy, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], 
Nożyce do żywopłotów [maszyny], Nożyce ogrodnicze [ma-
szyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silnikowe], 
Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], Przycinarki 
do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Przycinarki 
do żywopłotów z napędem elektrycznym, Roboty koszące 
[maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], Grabie do trawników 
[wyłącznie obsługiwane ręcznie], Grace, motyczki [narzędzia 
ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki 
[ogrodnictwo], Narzędzia do odchwaszczania [ręczne], Na-
rzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), Narzędzia ogrodni-
cze o napędzie ręcznym, Noże dla ogrodników, Noże ogrod-
nicze do przycinania roślin, Nożyce do przycinania gałęzi 
[narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, 
Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze do drzew 
[narzędzia ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], 
Przycinarki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory 
ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], Se-
katory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchenne, Elek-
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troniczne wagi do użytku kuchennego, Programy kompute-
rowe przechowywane w formie cyfrowej, Transformatory, 
Transformatory elektryczne, 35 Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, 
Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów 
i zakupów domowych, Promocja sprzedaży, Reklama i mar-
keting, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, bro-
szurach i gazetach, Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie 
wzorów, Projektowanie modeli, Projektowanie produktów, 
Projektowanie nowych produktów, Projektowanie produktu 
[wzornictwo].

(210) 528548 (220) 2021 05 07
(731) ZELMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMAPP SMART APPLIANCES

(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Domowe elektryczne blendery, Domowe 
elektryczne miksery, Domowe miksery do żywności [elek-
tryczne], Elektryczne domowe odkurzacze, Elektryczne 
krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Elektrycz-
ne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszynki 
do mielenia żywności do użytku handlowego, Elektrycz-
ne maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchenne-
go, Elektryczne maszyny do kruszenia lodu, Elektryczne 
maszyny do ostrzenia ostrzy, Elektryczne miksery do żyw-
ności, Elektryczne miksery ręczne do użytku domowego, 
Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne młynki do przy-
praw, Elektryczne mopy parowe, Elektryczne narzę-
dzia i przybory kuchenne, Elektryczne noże do chleba, 
Elektryczne noże do krojenia mięsa, Elektryczne noże 
do pizzy, Elektryczne noże do warzyw, Elektryczne noże 
kuchenne, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elek-
tryczne odkurzacze piorące do dywanów, Elektryczne 
odkurzacze ręczne, Elektryczne ostrzałki do noży, Elek-
tryczne otwieracze do puszek, Elektryczne prasowalni-
ce do ubrań, Elektryczne prasy do czosnku, Elektryczne 
przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, 
Elektryczne roboty kuchenne, Elektryczne roboty ku-
chenne do użytku domowego, Elektryczne sokowirówki, 
Elektryczne spieniacze do mleka, Elektryczne trzepaczki 
do żywności, Elektryczne urządzenia do krojenia żywno-
ści, Elektryczne wyciskacze do owoców do użytku do-
mowego, Elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, 
Elektryczne zamiatarki do dywanów, Filtry przeciwpyłowe 
do odkurzaczy, Kartonowe worki do odkurzaczy, Krajalni-
ce do chleba, Krajalnice do chleba [maszyny], Krajalnice 
do mięsa [elektryczne maszyny], Krajalnice elektryczne 
do sera, Kuchenne miksery, elektryczne, Maszynki do mie-
lenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, 
Maszynki do mięsa [elektryczne], Maszynki do robienia 
makaronu do użytku domowego, Maszynki do siekania 

mięsa, Maszyny do krojenia warzyw, Maszyny do miele-
nia mięsa [elektrycznie narzędzia], Maszyny do obierania 
warzyw, Maszyny i roboty kuchenne elektryczne, Mikse-
ry elektryczne do użytku domowego, Noże elektryczne 
i ostrzarki do noży, Odkurzacze, Odkurzacze bezprzewo-
dowe, Odkurzacze do celów przemysłowych, Odkurzacze 
do suchych i mokrych zanieczyszczeń, Odkurzacze do-
mowe, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze elektryczne 
i ich części, Odkurzacze elektryczne ręczne z komorami 
jednorazowego użytku, Odkurzacze na drążku, Odku-
rzacze roboty, Odkurzacze samochodowe, Odkurzacze 
zasilane bateriami, które można ponownie naładować, 
Pralki, Pralko-suszarki, Prasownice i maglownice, Prądnice, 
Roboty kuchenne elektryczne, Silniki elektryczne inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki na prąd stały, Sokowirów-
ki elektryczne, Sprężyny amortyzujące do maszyn, Worki 
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Elektryczne na-
rzędzia ogrodnicze, Elektryczne nożyce do żywopłotów, 
Elektryczne obcinacze do gałęzi drzew, Elektryczne piły 
do drewna, Elektryczne piły łańcuchowe, Elektryczne se-
katory do gałęzi drzew, Kosiarki, Kosiarki [maszyny], Kosiar-
ki do trawników z siedziskiem, Kosiarki do trawy [maszy-
ny], Kosiarki do zarośli [maszyny], Kosiarki mechaniczne, 
Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe do użytku ogrod-
niczego, Kosy [maszyny], Maszyny do cięcia trawników, 
Maszyny do koszenia [elektryczne], Maszyny do strzy-
żenia trawy, Maszyny do walcowania trawników, Maszy-
ny do zbierania trawy, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], 
Nożyce do żywopłotów [maszyny], Nożyce ogrodnicze 
[maszyny], Piły do gałęzi [elektryczne], Piły do gałęzi [silni-
kowe], Piły elektryczne, Przycinacze do drzew [maszyny], 
Przycinarki do trawy, Przycinarki do żywopłotów [maszy-
ny], Przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym, 
Roboty koszące [maszyny], 8 Grabie, Grabie [narzędzia], 
Grabie do trawników [wyłącznie obsługiwane ręcznie], 
Grace, motyczki [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe 
ręczne [narzędzia], Kosy, Łopatki [ogrodnictwo], Narzędzia 
do odchwaszczania [ręczne], Narzędzia ogrodnicze (stero-
wane ręcznie), Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, 
Noże dla ogrodników, Noże ogrodnicze do przycinania 
roślin, Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], 
Nożyce ogrodnicze, Piły do cięcia gałęzi, Piły ogrodnicze 
[ręcznie obsługiwane], Przycinacze do drzew [narzędzia 
ręczne], Przycinacze do gałęzi [narzędzia ręczne], Przyci-
narki trawnikowe krawędziowe [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne kultywatory 
ogrodnicze, Rozrzutniki nawozów [ręcznie obsługiwane], 
Sekatory ogrodnicze, 9 Elektroniczne minutniki kuchen-
ne, Elektroniczne wagi do użytku kuchennego, Progra-
my komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, 
Transformatory, Transformatory elektryczne, 35 Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Organizacja targów 
w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów 
do celów promocyjnych, Pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, 
Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, Reklama on-li-
ne poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, 
Reklama zewnętrzna, 42 Projektowanie wzorów, Projekto-
wanie modeli, Projektowanie produktów, Projektowanie 
nowych produktów, Projektowanie produktu [wzornictwo].
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(210) 528569 (220) 2021 05 07
(731) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Super Giganci
(510), (511) 41 Przedszkola, Akademie, Edukacja, Edukacja 
dorosłych, Edukacja przedszkolna, Edukacja sportowa, Obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Nauczanie w szkołach podsta-
wowych, Prowadzenie kursów.

(210) 528570 (220) 2021 05 07
(731) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dolnośląski

(531) 06.07.08, 06.01.02, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.

(210) 528571 (220) 2021 05 07
(731) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie
(540) (znak słowny)
(540) Giganciki
(510), (511) 43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolaka-
mi i małymi dziećmi, Opieka nad dziećmi w żłobkach, Żłobki 
dla dzieci.

(210) 528576 (220) 2021 05 07
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Bądźmy super
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w poke-
ra, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, 
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozryw-
ka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Roz-
rywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie 
rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka pod-
czas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świad-
czona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, 
Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyj-
mowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania 
zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkar-
skich, Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w za-
kresie zakładów sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardo-
we on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, 
Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami 
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn 
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, 
Usługi kasyn on-line, Kasyna, Usługi świadczone przez kasy-

na, Organizacja imprez sportowych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów roz-
rywkowych do emisji.

(210) 528577 (220) 2021 05 07
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Milion powodów
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami 
rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w poke-
ra, Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, 
Rozrywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line, 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozryw-
ka w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Roz-
rywka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie 
rozrywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka pod-
czas przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świad-
czona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, 
Organizowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyj-
mowanie zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania 
zakładów, Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkar-
skich, Usługi w zakresie zakładów sportowych, Usługi w za-
kresie zakładów sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardo-
we on-line, Udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, 
Usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami 
hazardowymi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn 
i do gier hazardowych, Organizowanie i prowadzenie loterii, 
Usługi kasyn on-line, Kasyna, Usługi świadczone przez kasy-
na, Organizacja imprez sportowych, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, Przygotowywanie programów roz-
rywkowych do emisji.

(210) 528580 (220) 2021 05 07
(731) OGÓREK MONIKA MANOR OF ELEGANCE,  

Nowy Prażmów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pozdrowe.pl

(531) 05.03.13, 05.05.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej oraz detalicz-
nej w związku ze środkami spożywczymi, żywnością, 
artykułami spożywczymi, suplementami diety, kosmety-
kami, produktami perfumeryjnymi, środkami toaletowy-
mi, preparatami i artykułami higienicznymi, preparatami 
do mycia i pielęgnacji ciała, środkami czystości do celów 
gospodarstwa domowego, detergentami, preparatami 
do czyszczenia, odświeżania i prania, środkami ściernymi 
i polerskimi, środkami zapachowymi do celów domowych, 
preparatami do pielęgnacji zwierząt, drukowanymi i elek-
tronicznymi materiałami edukacyjnymi i instruktażowy-
mi, środkami edukacyjnymi do pobrania, edukacyjnymi 
aplikacjami komputerowymi i edukacyjnymi aplikacjami 
mobilnymi, książkami, audiobookami, płytami cd, Usługi 
sprzedaży hurtowej oraz detalicznej świadczone on-line, 
za zamówieniem pocztowym oraz za pomocą katalogów 
w związku ze środkami spożywczymi, żywnością oraz 
artykułami spożywczymi, suplementami diety, kosmety-
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kami, produktami perfumeryjnymi, środkami toaletowy-
mi, preparatami i artykułami higienicznymi, preparatami 
do mycia i pielęgnacji ciała, środkami czystości do celów 
gospodarstwa domowego, detergentami, preparatami 
do czyszczenia, odświeżania i prania, środkami ściernymi 
i polerskimi, środkami zapachowymi do celów domowych, 
preparatami do pielęgnacji zwierząt, drukowanymi i elek-
tronicznymi materiałami edukacyjnymi i instruktażowy-
mi, środkami edukacyjnymi do pobrania, edukacyjnymi 
aplikacjami komputerowymi i edukacyjnymi aplikacjami 
mobilnymi, książkami, audiobookami, płytami cd, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających żywność, Usługi bezobsłu-
gowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, 
Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja i prowadzenie 
prezentacji produktów, Organizacja, prowadzenie i nadzo-
rowanie programów lojalnościowych dla klientów i progra-
mów motywacyjnych, Organizowanie dystrybucji próbek 
reklamowych, Organizowanie i prowadzenie imprez, kon-
kursów, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, 
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsu-
menckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, 
Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych 
i marketingowych, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla 
celów reklamowych i promocyjnych, Promocja sprzeda-
ży, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Reklama 
i marketing, Usługi programów lojalnościowych, motywa-
cyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Zarządzanie programem rabatowym w celu 
umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary 
i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, 
Fakturowanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, 41 Coaching w zakresie życia oso-
bistego [life coaching], Doradztwo specjalistyczne w za-
kresie edukacji, Edukacja, Informacje dotyczące rozrywki 
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub In-
ternetu, Konkursy (Organizowanie -) [edukacja lub rozryw-
ka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy w zakresie roz-
woju osobistego, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, 
sympozjów, kongresów, zawodów, koncertów, konkursów 
[edukacyjnych lub rozrywkowych], warsztatów [szkolenia], 
webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych, 
imprez rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz zjazdów, 
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów do celów akademickich, Organizowanie i prowa-
dzenie wystaw w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Or-
ganizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji 
w celach rozrywkowych, kulturalnych edukacyjnych lub 
szkoleniowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji lub rozrywki, Organizowanie 
występów na żywo, Organizowanie zajęć dydaktycznych 
oraz rekreacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach roz-
rywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, szkoleniowych, 
edukacyjnych, biznesowych i handlowych, Prowadzenie 
kursów, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych oraz rozrywkowych, Przeprowadzanie egzaminów 
edukacyjnych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja ga-
zet elektronicznych on-line, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikacja ma-
teriałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub 

Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja 
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja tek-
stów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści 
redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publi-
kowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów multi-
medialnych on-line, Publikowanie materiałów na magne-
tycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
tekstów, Rozrywka, Rozrywka on-line, Seminaria, Skompu-
teryzowane szkolenia, Tworzenie [opracowywanie] pod-
castów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych, Udostępnianie rozrywki multi-
medialnej za pomocą strony internetowej, Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, 
które mogą być przeglądane, Usługi edukacyjne, szkole-
niowe, rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi pisania 
blogów, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, Usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne 
usługi wydawnicze), Usługi wydawania publikacji perio-
dycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamo-
we, Szkolenia w zakresie odżywiania, Nauczanie w zakresie 
sposobów odżywiania, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie 
zdrowia i wellness, Organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, Udostępnianie informacji 
edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, 
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia.

(210) 528583 (220) 2021 05 07
(731) SPÓŁKA USŁUG POŻARNICZO-OCHRONNYCH 

SUPO-CERBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPO Cerber

(531) 26.04.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia i sprzęt 
do gaszenia ognia, Systemy gaśnicze, Koce gaśnicze, Gaśnice, 
Węże gaśnicze, Czujniki ognia, Urządzenia do kontrolowania 
ognia, Zraszacze ognia [sprzęt przeciwpożarowy], Systemy 
zraszaczy do gaszenia ognia, Automatyczne urządzenia 
do gaszenia ognia, Czujniki przeciwpożarowe, Urządzenia 
przeciwpożarowe, Przeciwpożarowe systemy tryskaczy, 
Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Dysze wylotowe 
do urządzeń gaśniczych, Dysze gaśnicze, 37 Instalowanie 
alarmów przeciwpożarowych, Montaż instalacji alarmowych 
przeciwpożarowych, Instalacja systemów ewakuacji prze-
ciwpożarowej, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożaro-
wej, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instala-
cja systemów tłumienia ognia, Wykonywanie instalacji elek-
trycznych i teletechnicznych, Wykonywanie stałych instalacji 
gaśniczych, Konserwacja i serwisowanie systemów alarmów 
przeciwpożarowych, Konserwacja alarmowych instalacji 
przeciwpożarowych, Naprawa alarmów przeciwpożaro-
wych, Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, 
Przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie bu-
dowy, 42 Projektowanie instalacji elektrycznych, teletech-
nicznych, stałych gaśniczych i przeciwpożarowych.
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(210) 528585 (220) 2021 05 08
(731) GRAJCZAK KRZYSZTOF, Idzikowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAWCZYK SHOW

(531) 15.07.07, 26.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyj-
ne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 528591 (220) 2021 05 08
(731) CZERWIŃSKI MICHAŁ OCEANUD, Ciche
(540) (znak słowny)
(540) oceanud
(510), (511) 42 Wyszukiwarki internetowe.

(210) 528593 (220) 2021 05 09
(731) VELA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tripinvest

(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, Agencje nieru-
chomości, Timesharing nieruchomości, Dzierżawa nieru-
chomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi 
nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomo-
ści, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w nieruchomości, Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi powierni-
cze w zakresie nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi wykazów nierucho-
mości związanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi w zakresie nieruchomości związane 
z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usłu-
gi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, 
Maklerstwo w zakresie akcji, Usługi powiernicze w zakresie 
akcji, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące 
akcji, Usługi maklerskie w zakresie akcji, Usługi finansowe 
w zakresie akcji, Udzielanie informacji dotyczących rynku ak-

cji, Usługi pośrednictwa w zakresie akcji spółki, Maklerstwo 
w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i innych papierów 
wartościowych, Usługi planowania w zakresie akcji, Pośred-
nictwo giełdowe [akcje i obligacje], Inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwe-
stowaniem w nieruchomości.

(210) 528594 (220) 2021 05 09
(731) OSTROWSKI JAKUB KANCELARIA ADWOKACKA, 

Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JO

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Administrowanie 
nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, 45 Usługi prawne, Usługi adwokackie, Doradztwo 
prawne, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Pomoc praw-
na przy tworzeniu umów, Dostarczanie informacji prawnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące za-
gadnień prawnych, Porady prawne i zastępstwo procesowe.

(210) 528596 (220) 2021 05 09
(731) ZNANY TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZnanyTrener.pl

(531) 03.07.01, 03.07.24, 27.05.09, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 Skomputeryzowane wyszukiwanie informa-
cji handlowych, Udostępnianie miejsca na stronach interne-
towych na reklamę towarów i usług, Reklama za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet na-
stępujących towarów: suplementy diety dla ludzi, suplemen-
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ty żywnościowe, suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, suplementy diety składające się z witamin, 
suplementy diety dla sportowców, białkowe suplementy 
diety, probiotyki (suplementy), dodatki witaminowe i mine-
ralne, tabletki witaminowe, batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, 
koktajle białkowe, odżywcze mieszanki do picia do stoso-
wania jako zamienniki posiłków, błonnik pokarmowy, odzież 
sportowa, odzież gimnastyczna, artykuły odzieżowe w sty-
lu sportowym, opaski na głowę, bielizna sportowa, obuwie 
rekreacyjne, obuwie gimnastyczne, buty sportowe, plecaki, 
plecaki sportowe, torby, torby na odzież sportową, torby 
sportowe, torebki-worki, worki ze sznurkiem, torby na pas 
i na biodra [nerki], torby przystosowane do noszenia sprzętu 
sportowego, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], 
sprzęt do treningu sztuk walki, urządzenia do wzmacniania 
ciała [ćwiczenia], przyrządy gimnastyczne do rozciągania, 
przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki 
na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ochra-
niacze do uprawiania sportu, kamizelki ochronne do sztuk 
walki, suspensoria dla sportowców, taśmy do ćwiczeń, piłki 
do ćwiczeń, rękawice bokserskie, worki treningowe, pasy 
do owijania dłoni do użytku sportowego, futerały przystoso-
wane do noszenia artykułów sportowych, 42 Udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, Udostępnianie wyszukiwarek 
internetowych z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Zarzą-
dzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Hosting 
stron internetowych w Internecie, Tworzenie platform inter-
netowych do handlu elektronicznego.

(210) 528606 (220) 2021 05 10
(731) PAPIEWSKA ALEKSANDRA, Czarnocin
(540) (znak słowny)
(540) BALANSIS
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, Balsamy do opalania [kosme-
tyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa 
do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Ko-
smetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Ko-
smetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosme-
tyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do makijażu do kompaktów, Kosme-
tyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosme-
tyki do ozdabiania, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do pielęgnacji urody, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki 
do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użyt-
ku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Ko-
smetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmety-
ki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Ko-
smetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, 
Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci 
kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci 
różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające 
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Kremy 
chroniące przed słońcem [kosmetyki], Kremy do ciała [kosme-
tyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc 
[kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy samoopala-
jące [kosmetyki], Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olej-
kami i barwnikami, Maseczki do skóry [kosmetyki], Mieszanki 
do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka do opalania [ko-
smetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Nawilża-

jące balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skó-
ry [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania 
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Opakowania uzu-
pełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki 
do rąk nasączone kosmetykami, Peelingi do twarzy [kosmety-
ki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki], Płatki oczysz-
czające nasączone kosmetykami, Płynne kremy [kosmetyki], 
Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry  
[kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty do samo-
opalania [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], 
Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające 
usta [kosmetyki], Puder w kamieniu do kompaktów [kosme-
tyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Pudry 
w kamieniu [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Środki 
nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosme-
tyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako 
kosmetyki, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [ko-
smetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów 
medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmety-
ki], Żele po opalaniu [kosmetyki], Zestawy kosmetyków.

(210) 528615 (220) 2021 05 06
(731) WOJTKOWIAK MARZENA, Czarnków
(540) (znak słowny)
(540) POCIĄG DO ZIÓŁ
(510), (511) 16 Czasopisma [periodyki], Gazety, Książki, Pod-
ręczniki, Atlasy, Rysunki, Komiksy, Reprodukcje graficzne, Mate-
riały drukowane, Katalogi, Kalendarze, Afisze, Plakaty, Publikacje 
drukowane, Ryciny [grafika], Szyldy z papieru lub z kartonu, 
41 Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-
-view], Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą Internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio on-line 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i roz-
rywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Rozrywka interaktywna on-line, Elektroniczna publikacja tek-
stów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi w za-
kresie publikowania on-line, Opracowywanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe w Internecie, Udzielanie 
informacji edukacyjnych on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pośrednictwem Internetu.

(210) 528617 (220) 2021 05 10
(731) MACZYSZYN-MICHAŁEK KATARZYNA, Ropienka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKIE ANIOŁY domki całoroczne
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(531) 06.07.07, 06.01.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie miejsc nocle-
gowych w hotelach, Usługi hotelowe, Serwowanie jedzenia 
i napojów.

(210) 528620 (220) 2021 05 06
(731) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICINO STREET PIZZA

(531) 02.01.11, 11.01.09, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 Przenośne konstrukcje metalowe (kontenery 
gastronomiczne), 12 Furgonetki, pawilony mobilne, przy-
czepy do pojazdów, 19 Budynki niemetalowe przenośne 
(kontener gastronomiczny), 21 Kubki, naczynia, pojemni-
ki z papieru lub tworzyw sztucznych, sztućce z tworzyw 
sztucznych, 29 Drób, dziczyzna, grzyby, mięso, owoce, ryby, 
warzywa, ziemniaki - wszystkie wymienione towary mro-
żone lub konserwowane, również w postaci przyrządzonej  
i/lub w postaci mieszanek np. dania obiadowe, dżemy, kom-
poty, sałatki, wędliny, Bita śmietana, frytura, jogurt, marga-
ryna, masa jajowa, masło, mleko, olej, oliwa, ser, śmietana, 
zupy, żelatyna spożywcza, 30 Bułki, ciasta, chleby, herbata, 
kawa, keczup, knedle, kopytka, majonez, makarony, musztar-
da, lody, pierogi, pizze, placki, puddingi, pyzy, płatki owsiane, 
ryż, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, sosy sałat-
kowe, uszka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zapiekanki, 
zioła ogrodowe konserwowane, żywność na bazie mąki, 
32 Napoje bezalkoholowe, nektary owocowe, soki owocowe 
i warzywne, woda: gazowana, mineralna i stołowa, 35 Agen-
cje informacji handlowej, badanie rynku, doradztwo specja-
listyczne w sprawach działalności gospodarczej i w zakresie 
organizacji działalności franczyzowej, dystrybucja materia-
łów reklamowych, negocjowanie umów franczyzowych 
dla osób trzecich, organizowanie pokazów towarów, orga-
nizowanie prezentacji produktów, usługi reklamy i reklama 
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wy-
najmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie infor-
macji dla osób trzecich, zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów branży: cukierniczej, gastronomicznej, piekarniczej, 
spożywczej pozwalające wygodnie je oglądać i kupować 
w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych towarów 
również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania 
towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespon-
dencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, 
pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, 
rozładunek, spedycja, usługi kurierskie, 42 Usługi administro-
wania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron 

internetowych dla osób trzecich, 43 Serwis gastronomiczny, 
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, 
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.

(210) 528628 (220) 2021 05 10
(731) FUNDACJA BIEG LWA, Wągrowiec
(540) (znak słowny)
(540) Bieg Lwa
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Organizo-
wanie obozów sportowych.

(210) 528654 (220) 2021 05 11
(731) ŚPIEWAK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE EDAN I, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDAN

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 528681 (220) 2021 05 11
(731) FORUM GOSPODARCZE W KRYNICY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krynica-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYNICA SUMMIT

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketin-
gowe, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Orga-
nizowanie i obsługa konferencji, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne zwią-
zane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadze-
niem konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
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(210) 528690 (220) 2021 05 11
(731) FORUM GOSPODARCZE W KRYNICY  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krynica-Zdrój

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZCZYT GOSPODARCZY W KRYNICY

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23

(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakre-
sie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie 
efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi re-
klamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kon-
gresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sym-
pozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa-
niem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie konferencji związanych 
z biznesem, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.

(210) 528701 (220) 2021 05 12
(731) KOTARBA KRZYSZTOF INVEST, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOTARBA INVEST

(531) 24.15.02, 26.04.03, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Materiały konstrukcyjne metalowe, materiały 
budowlane metalowe, zbiorniki metalowe, rury i rurki me-
talowe, profile i kształtki metalowe, pręty metalowe, klamry 
metalowe, zaciski metalowe, wsporniki metalowe, moco-
wania metalowe, metalowe włazy i pokrywy do włazów, 
schody metalowe, barierki metalowe, balustrady metalowe, 
ogrodzenia i panele ogrodzeniowe metalowe, drobne wyro-
by metalowe, Blachy i arkusze metalowe przeznaczone dla 
celów budowlanych, 19 Materiały budowlane niemetalo-
we, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki 
i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla 
budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane nieme-
talowe, niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa, 
siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe 

dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo 
cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, nie-
metalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nad-
proża i wieńce niemetalowe, stropy i sufity niemetalowe, 
dachy niemetalowe, stemple budowlane niemetalowe, bu-
dowlane elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych, 
Kształtki, profile, kształtowniki i listwy z tworzyw sztucznych 
dla budownictwa, Obudowy z tworzyw sztucznych dla bu-
downictwa, Drzwi, skrzydła drzwiowe, ościeżnice drzwiowe, 
futryny drzwiowe, płyty drzwiowe, okna i okiennice z two-
rzyw sztucznych, Parapety z tworzyw sztucznych, Boazeria, 
deski podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, parkiety, 
panele podłogowe i ścienne z tworzyw sztucznych, Cokoły, 
listwy maskujące, listwy wykończeniowe i listwy przypodło-
gowe z tworzyw sztucznych, 36 Administrowanie i zarządza-
nie nieruchomościami, Wynajmowanie nieruchomości oraz 
części powierzchni nieruchomości na potrzeby prowadze-
nia działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, Usługi 
sporządzania umów kupna - sprzedaży, najmu i dzierżawy 
nieruchomości, Inwestycje kapitałowe, inwestycje majątko-
we [nieruchomości], inwestycje finansowe, inwestycje su-
rowcowe, inwestycje przemysłowe.

(210) 528702 (220) 2021 05 07
(731) GRZEGORCZYK KRZYSZTOF PROWELD, Celejów
(540) (znak słowny)
(540) NUUT
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w zakresie następujących towarów: aktówki, aktówki, tecz-
ki, aktówki [wyroby ze skóry], artykuły podróżne [walizki, 
torby], bagaże podróżne, dyplomatki, duże torby podróżne 
ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby sportowe do noszenia 
na nadgarstku, etui do kart kredytowych, etui, futerały na do-
kumenty, etui na karty wykonane z imitacji skóry, etui na kar-
ty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty 
kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe jako 
portfele, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty 
kredytowe, etui na bilety okresowe, etui na banknoty, etui 
na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze 
z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui na wizytówki w po-
staci portfeli, etykiety skórzane, etui z imitacji skóry, futera-
ły przenośne na dokumenty, imitacje skóry, kosmetyczki, 
kosmetyczki bez wyposażenia, kopertówki [małe torebki], 
kuferki kosmetyczne, kufry bagażowe, kuferki na kosmetyki 
sprzedawane bez wyposażenia, kufry i torby podróżne, ku-
fry i walizki, kufry podróżne, małe damskie torebki bez rączki, 
małe plecaki, małe portmonetki, małe torby dla mężczyzn, 
małe torebki kopertówki, małe walizki, materiał skórzany, Nie-
wielkie torby podróżne, parasole i parasolki, paski skórzane, 
paski damskie, paski męskie, paski skórzane do bagażu, paski 
do torebek na ramię, paski do portmonetek, paski naramien-
ne, paski z imitacji skóry, pasy do bagażu, plecaki, plecaki 
na kółkach, plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki 
uczniowskie, plecaki wycieczkowe, podręczne torby do sa-
molotu, podróżne torby, portfele, portfele damskie nie z me-
tali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele 
na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wi-
zytowe portfele na kostkę, portfele na nadgarstek, portfele 
nie z metali szlachetnych, portfele skórzane, portfele wraz 
z etui na karty, portfele z metali szlachetnych, portfele z prze-
gródkami na karty, portmonetki, portmonetki do noszenia 
na nadgarstku, portmonetki na drobne z metali szlachetnych 
portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, portmo-
netki skórzane, portmonetki wielofunkcyjne, pudełka ze skó-
ry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, sakiewki ściągane 
na sznurek, sakiewki skórzane, skórzane walizki podróżne, 
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sportowe torby, teczki i aktówki, teczki konferencyjne, teczki 
na dokumenty, teczki na dokumenty [aktówki], teczki ze skó-
ry, torby, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby po-
dróżne, torby podręczne do samolotu, torby płócienne, tor-
by na ramię, torby na wyjazdy weekendowe, torby na ubra-
nia, torby wykonane ze skóry, torby w kształcie walca, torby 
uniwersalne, torby z imitacji skóry, torebki, torebki damskie, 
torebki worki, torebki-paski na biodra, torebki, portmonet-
ki i portfele, torebki wieczorowe, torebki męskie, torebki 
na biodra [nerki], torebki do ręki, torebki do przewieszania 
przez ramię, torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, 
torebki wykonane ze skóry, torebki wykonane z imitacji skó-
ry, walizki, walizki skórzane, walizki podróżne, walizy, torby 
podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przeno-
szenia, worki, sakiewki, wyprawione skóry, zestawy podróż-
ne [wyroby skórzane], zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby 
ze skóry], zawieszki, etykiety bagażowe, okulary, okulary 
przeciwsłoneczne, modne okulary, etui na okulary, oprawki 
do okularów, okulary polaryzacyjne, okulary ochronne.

(210) 528703 (220) 2021 05 07
(731) ONFIRE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.01, 29.01.11, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.13
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywa-
nie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt działalno-
ści gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, Bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Bez-
pośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa pracy, De-
koracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotokopiowa-
nie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności arty-
stycznej, Indeksowanie stron internetowych w celach han-
dlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Kolportaż próbek, Pozyskiwanie danych do kompute-
rowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Mar-
keting ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozlicza-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, Ob-
sługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie centrali 
telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV dla osób 

trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie tar-
gów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisa-
nie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu te-
lezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyj-
nych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psycho-
logicznych w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy 
płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, 
Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, 
Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż detaliczna środ-
ków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Steno-
grafia, Systematyzacja danych w komputerowych bazach da-
nych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace 
biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe za-
rządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów re-
klamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi admi-
nistracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych, Usługi aukcyjne, Usługi doradcze 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w za-
kresie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego 
on-line w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfro-
wej do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line w zakre-
sie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie dziel sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyro-
bów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi komunikacji kor-
poracyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingo-
we, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi modelek 
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa 
w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi przeglądu prasy, Usługi przy-
pominania o spotkaniach [prace biurowe], Usługi public rela-
tions, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi uma-
wiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, 
Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakre-
sie wywiadu rynkowego, Usługi wypełniania zeznań podat-
kowych, Usługi związane z listami prezentów, Usługi związa-
ne z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyj-
ne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyce-
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ny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wy-
najem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, 
Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotoko-
piarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowa-
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie ma-
teriałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 
Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach  
do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub rekla-
mowych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami 
refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządza-
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących 
jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlo-
wych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla 
serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, 
Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Łączność poprzez terminale komputero-
we, Łączność telegraficzna, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elek-
troniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z ży-
czeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, 
Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług zwią-
zanych z telezakupami, Transfer strumieniowy danych, Trans-
misja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja 
programów radiowych, Transmisja programów telewizyj-
nych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych on-line, Usługi poczty 
głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki 
łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekon-
ferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania 
do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wideokonfe-
rencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo 
przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu teleko-
munikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Wypożyczanie faksów, Wypoży-
czanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożycza-
nie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyłania wia-
domości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 Akcje ratun-
kowe [transport], Chroniony transport przedmiotów warto-
ściowych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostar-
czanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii 
elektrycznej, Dostawa towarów, Dystrybucja energii, Dystry-
bucja wody, Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht prze-
wóz towarów], Frankowanie przesyłek pocztowych, Holowa-
nie, Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Infor-
macje o ruchu drogowym, Logistyka transportu, Łamanie 
lodu, Magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transporto-
we, Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz, Or-
ganizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich po-
przez aplikację on-line, Organizacja wiz podróżnych, paszpor-
tów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających 
za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pa-
kowanie towarów, Parkowanie samochodów, Pilotowanie, Pi-
lotowanie dronów cywilnych, Wypożyczanie pojazdów, Po-

średnictwo frachtowe, Transport powietrzny, Przechowywa-
nie lodzi, Przenoszenie, przewóz bagaży, Przeprowadzki, Prze-
wożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo 
podwodne, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja trans-
portu, Składowanie bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, 
Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobuso-
wy, Transport barkami, Transport i przechowywanie odpa-
dów, Transport karetkami ratunkowymi, Transport kolejowy, 
Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Trans-
port mebli, Transport morski, Transport pasażerski, Transport 
promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Trans-
port samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, 
Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, 
Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, 
Usługi kurierskie [wiadomości lub towary, Usługi pomocy dro-
gowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi ratownicze, Usłu-
gi rozładunku towarów, Usługi taksówek, Usługi transportu 
barkami, Usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, 
Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakre-
sie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania transportu 
dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w bankomatach, 
Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem samocho-
dów, Wynajem silników lotniczych, Wynajem statków po-
wietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wynajem 
traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie garaży, Wy-
najmowanie koni, Wynajmowanie magazynów, Wynajmowa-
nie miejsc parkingowych, Wypożyczanie dzwonów nurko-
wych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek 
do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypo-
życzanie samochodowych bagażników dachowych, Wypo-
życzanie samochodów wyścigowych, Wypożyczanie skafan-
drów nurkowych, Wypożyczanie wagonów towarowych, 
Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie za-
mrażarek, Wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich, 
Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie wyrobów nada-
jących się do przetworzenia (transport), 43 Rzeźbienie w je-
dzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami 
wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi osobistych kucharzy, 
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [za-
rządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji spe-
cjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi restau-
racji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji poko-
jów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowa-
nie], Wynajem budynków przenośnych, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynaj-
mowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożycza-
nie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, sto-
łów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapew-
nianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla 
dzieci, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy 
opieki dla osób w podeszłym wieku, Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy tury-
styczne, Hotele dla zwierząt, Informacje i doradztwo w za-
kresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Mote-
le, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługo-
we, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacja miejsc 
w hotelach.

(210) 528704 (220) 2021 05 12
(731) CDI KONSULTANCI BUDOWLANI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) cdi konsultanci budowlani

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lo-
kalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodaro-
wania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi organizowania 
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, Usługi 
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami miesz-
kalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i reklam, 36 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Usługi wyceny 
nieruchomości, Usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nieru-
chomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, Usłu-
gi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzch-
nią użytkową, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osie-
dlowymi, Usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami 
obrotu nieruchomościami, Usługi doradztwa w zarządzaniu 
nieruchomościami, 37 Usługi budowlane, usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Usługi remontowe 
budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, Usługi restau-
racji budynków, Usługi konserwacji obiektów budowlano-
-mieszkaniowych, Usługi budowania lokali mieszkalnych 
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi infor-
macji budowlanej.

(210) 528711 (220) 2021 05 12
(731) KOTELA MARIUSZ, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 24h Beskid TAXI

(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01, 01.03.01, 01.03.12, 26.01.02, 
26.01.17, 26.01.18

(510), (511) 39 Usługi taksówkarskie, Usługi taksówek, Tak-
sówki (usługi -), Usługi transportu pojazdami, Usługi trans-
portowe, Transport lądowy.

(210) 528712 (220) 2021 05 12
 (310) 018364549 (320) 2020 12 28 (330) EM
(731) AGROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) AGROBOTS

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, 
Maszyny rolnicze, Rolnicze maszyny rozprowadzające, Maszyny 
rolnicze do siania, Maszyny rolnicze do nawożenia, Maszyny 
rolnicze do zbierania plonów, Roboty do użytku przemysłowe-
go, Mechanizmy robotyczne stosowane w rolnictwie, Maszyny 
do podnoszenia zdalnie sterowane, Kombajny zbożowe, Pługi, 
Maszyny rozpylające, Glebogryzarki, Zgrabiarki, 9 Mobilne apli-
kacje, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, kontroli 
i prowadzenia operacji w świecie fizycznym, Mechanizmy zdal-
nego sterowania, Oprogramowanie do sterowania procesami, 
Oprogramowanie do sterowania pojazdami, Oprogramowanie 
do sterowania maszynami, Oprogramowanie do elektronicz-
nych systemów wspomagających proces kierowania.

(210) 528723 (220) 2021 05 12
(731) KOŁODZIEJCZAK PIOTR GRAFITEKTURA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g grafitektura

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Fotografie 
[wydrukowane], Fotografie oprawione i nieoprawione, Graficz-
ne (Reprodukcje -), Reprodukcje graficzne, Reprodukcje fotogra-
ficzne, Naklejki, 37 Odnawianie wnętrz budynków, Renowacja 
wnętrz pomieszczeń handlowych, Usługi dekoracyjnego ma-
lowania wnętrz domów, Wyposażanie wnętrz biur, Wyposaża-
nie wnętrz pomieszczeń firmowych, Usługi budowlane, Usługi 
doradztwa budowlanego, 42 Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie graficzne, Projektowanie budowlane, Planowa-
nie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie archi-
tektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, 
Usługi architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi do-
radcze dotyczące architektury, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(210) 528739 (220) 2021 05 12
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tresnar
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(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 7 Betoniarki, Mieszalniki, Frezarki, Spawarki, Gła-
dziarki, Maszyny do gwintowania, Elektronarzędzia, Wiertarki, 
Wiertarki ręczne elektryczne, Szlifierki, Piły łańcuchowe, Pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Dłutowni-
ce, Maszyny do obróbki drewna, Lutownice gazowe, Mieszalniki 
do płynów [maszyny], Gwintowniki [obrabiarki], Kompresory 
gazowe, Kompresory jako części maszyn i silników, Prąd (Gene-
ratory -), Narzędzia hydrauliczne, Narzędzia elektryczne, Narzę-
dzia mechaniczne, Narzędzia ogrodnicze [maszyny], Przenośne 
narzędzia elektryczne, Przenośne narzędzia pneumatyczne, 
Brzeszczoty pił [części maszyn], Sita [maszyny lub części ma-
szyn], Piły elektryczne, Piły tarczowe, Piły [maszyny], Elektryczne 
piły łańcuchowe, Stoły do pił [części maszyn], Pistolety natrysko-
we, Pistolety natryskowe pneumatyczne, Pistolety natryskowe 
[narzędzia], Bębny [części maszyn], Tarcze szlifierskie [części 
maszyn], Materiały ścierne [maszyny], Gwintownice [maszyny], 
Maszyny do cięcia rur, Młoty mechaniczne, Młoty hydrauliczne, 
Młoty pneumatyczne, Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, 
Nitownice [maszyny], Pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycz-
nie], Wciągarki z napędem elektrycznym, Wkładki do łożysk, 
Młoty do kamienia [maszyny], Piły do metalu [maszyny], Wkrę-
tarki [maszyny], Zębatki do maszyn, Tarcze ścierne [obrabiarki], 
8 Wiertła [narzędzia], Łopaty [narzędzia], Grabie [narzędzia], Bi-
jaki [narzędzia], Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Wier-
tła ręczne [narzędzia], Ściernice [narzędzia ręczne], Rozwiertaki 
[narzędzia ręczne], Narzędzia obrotowe [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Brzeszczoty do pił ręcznych, Piły ręczne, Tarcze szlifier-
skie [toczaki], narzędzia ręczne, Narzędzia do wyciągania gwoź-
dzi, Imadła, Kielnie, Zestawy kluczy nasadowych, Podnośniki 
ręczne, Pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, 
Młotki, Obcęgi, Pompki ręczne, Grabie, Kosy, Noże ogrodnicze, 
Nożyce, Sekatory, Gwintownice [narzędzia ręczne], Przyrzą-
dy do cięcia rur, Kilofy [narzędzia], Klucze maszynowe, Klucze 
[narzędzia], Podnośniki ręczne (lewarki), Młotki, młotki miękkie 
i młoty, Nitownice ręczne, Pilniki [narzędzia], Pilśniarki [narzędzia], 
Kątowniki [narzędzia], Kątowniki budowlane [narzędzia ręczne], 
Piły wyrzynarki, Piły do cięcia metalu, Szpachle, Łopatki [ogrod-
nictwo], Pistolety do uszczelniania nieelektryczne, Pistolety [na-
rzędzia ręczne], Przebijaki [narzędzia], Gwintowniki [narzędzia], 
Torby na narzędzia [wyposażone], Torby na narzędzia przypi-
nane do pasów na narzędzia, Tarcze ścierne (narzędzia ręczne), 
35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi im-
portowo-eksportowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz za pośrednictwem środków elektronicznych, zwłaszcza 
internetu, import, eksport: narzędzi ręcznych, narzędzi stero-
wanych mechaniczne, elektronarzędzi oraz ich osprzętu, części 
maszyn, narzędzi do obróbki mechanicznej, narzędzi budow-
lanych mechanicznych i ręcznych, narzędzi ogrodowych ręcz-
nych i mechanicznych, narzędzi pomiarowych, odzieży ochron-
nej, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy.

(210) 528742 (220) 2021 05 12
(731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Wieś Rzeczna

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forester

(531) 14.09.10, 27.05.01
(510), (511) 7 Elektronarzędzia akumulatorowe, Kosiarki elek-
tryczne, Kosiarki spalinowe, Kosy elektryczne i spalinowe, Piły 
łańcuchowe elektryczne i spalinowe, Odkurzacze do liści, 
Nożyce do żywopłotu elektryczne i spalinowe, Rozdrabniar-
ka do gałęzi, 8 Narzędzia ogrodnicze, Szpadle, Łopaty, Gra-
bie, Widły, sekatory, 9 Przedłużacze elektryczne listwowe, 
bębnowe, ogrodowe, 12 Taczki ogrodowe, 17 Węże ogrodo-
we, złączki do węzy ogrodowych, 21 Pistolety do podlewa-
nia, 35 Usługi sprzedaży w hurtowniach i sklepach, a także 
za pośrednictwem środków elektronicznych elektronarzędzi 
takich, jak: kosiarki elektryczne, kosiarki spalinowe, kosy elek-
tryczne i spalinowe, piły łańcuchowe elektryczne i spalino-
we, odkurzacze do liści, nożyce do żywopłotu elektryczne 
i spalinowe, rozdrabniarka do gałęzi, narzędzi ogrodniczych, 
taczek ogrodowych, węży ogrodowych, pistoletów do pod-
lewania, złączek do węzy ogrodowych.

(210) 528744 (220) 2021 05 12
(731) T&K BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń
(540) (znak słowny)
(540) revema
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, Barki [meble], Biurka, Biurka do celów biurowych, 
Biurka i stoły, Elementy meblowe, Komplety mebli do salo-
nu, Konsole [meble], Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, 
Meble do salonu, Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble 
drewniane, Meble metalowe, Toaletki [meble], Szafki, Stojaki 
[meble] pod telewizor.

(210) 528746 (220) 2021 05 12
(731) GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chili TAXI

(531) 05.09.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Taksówki (Usługi -), Organizowanie transportu 
taksówkowego, Transport podróżnych taksówką, Transport 
taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usługi tak-
sówek, Usługi taksówkarskie, Usługi przewozowe towarów, 
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportowe, 
Transport, Transport drogowy pasażerów, Transport pasaże-
rów i ich bagażu, Transport podróżnych samochodem, Za-
pewnianie transportu pasażerów drogą lądową.

(210) 528747 (220) 2021 05 12
(731) GRABOWSKA ALEKSANDRA ALLIBO, Olkusz
(540) (znak słowny)
(540) Chili
(510), (511) 39 Taksówki (Usługi -), Organizowanie transportu 
taksówkowego, Transport podróżnych taksówką, Transport 
taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, Usługi tak-
sówek, Usługi taksówkarskie, Usługi przewozowe towarów, 
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportowe, 
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Transport, Transport drogowy pasażerów, Transport pasa-
żerów i ich bagażu, Transport podróżnych samochodem,  
Zapewnianie transportu pasażerów drogą lądową.

(210) 528749 (220) 2021 05 12
(731) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, 

Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALE KAWA

(531) 05.07.27, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Mrożona kawa, Kawa w postaci całych zia-
ren, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa  
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa mie-
lona, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kapsułki z kawą, 
Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa, her-
bata, kakao i namiastki tych towarów, Lody, Sorbety [lody], 
Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Ciasta, Gotowe de-
sery [wyroby cukiernicze], Słodycze [cukierki], Słodycze cze-
koladowe, Słodycze lodowe, Czekolada pitna, Czekoladowa 
kawa, Napoje czekoladowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednic-
twem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy ryn-
kowe, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem 
bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Sprzedaż za pośrednictwem radia, tele-
wizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych 
kawy, kawy mrożonej, kawy w postaci całych ziaren, kawy 
w formie parzonej, kawy w formie mielonej, kawy [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], gotowej kawy 
i napojów na bazie kawy, kawy mielonej, kapsułek z kawą, 
kawy aromatyzowanej, kawy bezkofeinowej, herbaty i kakao 
oraz namiastek tych towarów, lodów, sorbetów [lody], wyro-
bów cukierniczych, wyrobów piekarniczych, ciast, gotowych 
deserów [wyroby cukiernicze], słodyczy [cukierki], słodyczy 
czekoladowych, słodyczy lodowych, czekolady pitnej, kawy 
czekoladowej, napojów czekoladowych.

(210) 528750 (220) 2021 05 12
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet - Milion Superpowodów
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, 
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Roz-
rywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line,  

Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka 
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozryw-
ka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie roz-
rywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona 
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organi-
zowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, 
Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi 
w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów 
sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udo-
stępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane 
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn on-line, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez 
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(210) 528752 (220) 2021 05 12
(731) SUPERBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Superbet. Razem jesteśmy super
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, 
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Roz-
rywka, Rozrywka on-line, Rozrywka interaktywna on-line,  
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Rozrywka 
w formie telewizyjnych programów informacyjnych, Rozryw-
ka w postaci toczących się teleturniejów, Udostępnianie roz-
rywki w formie programów telewizyjnych, Rozrywka podczas 
przerw w trakcie imprez sportowych, Rozrywka świadczona 
za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Organi-
zowanie i prowadzenie gier, Bukmacherstwo [przyjmowanie 
zakładów na wyścigi konne], Usługi organizowania zakładów, 
Zakłady konne, Usługi w zakresie zakładów piłkarskich, Usługi 
w zakresie zakładów sportowych, Usługi w zakresie zakładów 
sportowych on-line, Hazard, Usługi hazardowe on-line, Udo-
stępnianie kasyn na cele gier hazardowych, Usługi związane 
z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, 
Organizowanie i prowadzenie loterii, Usługi kasyn on-line, 
Kasyna, Usługi świadczone przez kasyna, Organizacja imprez 
sportowych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, 
Przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji.

(210) 528754 (220) 2021 05 12
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie
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(531) 11.01.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, na-
biał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki 
oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Kon-
centraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, 
Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrak-
ty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, 
Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurcza-
ka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, 
mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie 
warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie soi, 
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski ja-
jeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurto-
we, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z dro-
biu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, 
z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączko-
wych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Pre-
paraty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapio-
ka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Płatki zbożowe, 
Kasze spożywcze, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód 
melasa (syropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek 
do pieczenia, Ocet, Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi, 
Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potra-
wy na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Grzanki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Nasiona, 
Rośliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla zwie-
rząt, Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazo-
wane, 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 przy-
gotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje 
do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone wi-
taminami i minerałami, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów: 
artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, 
przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, 
sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza 
i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów: 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dzi-
czyzna, buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na ba-
zie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na ba-
zie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, 
Usługi sprzedaży towarów: pasztety z wątróbki, pasztety 
mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety 

z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pasty mię-
sne, smalec, gotowe posiłki składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców mo-
rza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski 
na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery 
owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pa-
sty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owo-
cowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiast-
ki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje 
na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprze-
daży towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz 
wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty 
i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, ta-
pioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, bułki, obwa-
rzanki, herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli, płatki 
kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, ba-
tony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żu-
cia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży 
towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy 
(produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ket-
chup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierają-
ce ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce 
i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: 
nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty natural-
ne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wy-
ciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprzedaży towarów: 
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stoło-
we i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), na-
poje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglo-
wodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy 
oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i prepa-
raty do przygotowywania napojów, Usługi sprzedaży towa-
rów: koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży 
przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makarono-
wych, czekoladowych, z muesli, Zarządzanie sklepami: deta-
licznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
dlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wy-
staw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi bada-
nia rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania 
marketingowe, Usługi dostarczania reklam za pomocą urzą-
dzeń elektronicznych, Analiza i raporty statystyczne, Pozyski-
wanie i systematyzacja danych związanych z działalnością 
gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów 
administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputero-
wych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie pośrednic-
twa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów han-
dlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
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doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trze-
cich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żyw-
ności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak 
i na wynos, przygotowywanie posiłków, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne.

(210) 528755 (220) 2021 05 12
(731) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie!

(531) 11.01.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się 
głównie z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, 
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Na-
biał i substytuty nabiału, Sery, Mleko, Produkty i napoje 
mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce morza i mięczaki 
oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki do zup, Kon-
centraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory do zup, 
Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrak-
ty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, parówki, Drób, 
Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurcza-
ka, z gęsich wątróbek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty 
mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, 
mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie 
warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie owo-
ców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie soi, 
Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski ja-
jeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurto-
we, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
Gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie z dro-
biu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw, 
z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączko-
wych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna przetworzone, skro-
bia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Pre-
paraty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapio-
ka, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Płatki zbożowe, 
Kasze spożywcze, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód 
melasa (syropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek 
do pieczenia, Ocet, Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi, 
Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potra-

wy na bazie ryżu, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Grzanki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, Nasiona, 
Rośliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla zwie-
rząt, Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazo-
wane, 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 przy-
gotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje 
do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone wi-
taminami i minerałami, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów: 
artykuły i wyroby spożywcze pochodzenia zwierzęcego, 
przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy 
i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, 
sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty 
z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza 
i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów: 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dzi-
czyzna, buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na ba-
zie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na ba-
zie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie 
orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, 
Usługi sprzedaży towarów: pasztety z wątróbki, pasztety 
mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety 
z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pasty mię-
sne, smalec, gotowe posiłki składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców mo-
rza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion 
roślin strączkowych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski 
na bazie sera, przekąski jajeczne, desery mleczne, desery 
owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pa-
sty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owo-
cowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiast-
ki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje 
na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprze-
daży towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz 
wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty 
i produkty zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, ta-
pioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, bułki, obwa-
rzanki, herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli, płatki 
kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, ba-
tony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żu-
cia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na-
dzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży 
towarów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy 
(produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ket-
chup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie 
ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierają-
ce ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce 
i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: 
nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty natural-
ne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wy-
ciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprzedaży towarów: 
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stoło-
we i sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), na-
poje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglo-
wodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy 
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oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i prepa-
raty do przygotowywania napojów, Usługi sprzedaży towa-
rów: koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty 
do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 
piwo i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty 
do produkcji napojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży 
przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makarono-
wych, czekoladowych, z muesli, Zarządzanie sklepami: deta-
licznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności han-
dlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wy-
staw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradz-
two gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie 
przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie 
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie tar-
gów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trze-
cich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Bada-
nia rynku i badania marketingowe, Usługi dostarczania re-
klam za pomocą urządzeń elektronicznych, Analiza i raporty 
statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związa-
nych z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie 
danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informa-
cji do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie 
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partne-
rów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób 
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żyw-
ności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak 
i na wynos, Przygotowywanie posiłków, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi restauracyjne.

(210) 528773 (220) 2021 05 13
(731) KUBIS LUIZA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) lui
(510), (511) 3 Rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, Ko-
smetyki, 4 Świece, Świece zapachowe, 14 Biżuteria, Broszki 
[biżuteria], Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako biżu-
teria [ozdoby], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdo-
bami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki do klu-
czy [ozdoby], Zawieszki do breloków do kluczy, Łańcuszki 
do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Naszyj-
niki [biżuteria], Naszyjniki, Kolczyki, Bransoletki [biżuteria], 
Pierścionki [biżuteria], 18 Torebki damskie, Skórzane torebki, 
Torebki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki wykonane 
ze skóry, 21 Podstawki na świeczki, Podstawki pod świeczki, 
Podstawki stołowe pod naczynia, Uchwyty na kadzidełka, 
Kadzielnice, Kadzielnice domowe, Rozpylacze zapachowe, 
Rozpylacze zapachowe [inne niż elektryczne], Wazony, Do-
niczki do kwiatów, Doniczki do roślin, Doniczki ozdobne 
z porcelany, Świeczniki, Rzeźby ceramiczne, Rzeźby kryszta-
łowe, Rzeźby porcelanowe, Rzeźby szklane, Rzeźby wykona-
ne z porcelany, Rzeźby wykonane z terakoty, Rzeźby z porce-
lany, Rzeźby z terakoty, Rzeźby ze szkła, 25 Sukienki damskie, 
Odzież damska, Maski ochronne [odzież], Maski ochronne 
[modna odzież], Opaski na głowę, Czapki z daszkiem, Berety, 

Czapki bejsbolówki, Apaszki, Apaszki [chustki], Buty damskie, 
Buty dla kobiet, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obu-
wie dla kobiet, Mokasyny, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
męskie i damskie, Odzież codzienna, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i dziecięca, 26 Ozdobne zawieszki do te-
lefonów komórkowych, Ozdobne zawieszki do okularów, 
Zawieszki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków 
do kluczy, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub 
łańcuszków], Broszki [dodatki do ubrań], 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sztućcami, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży deta-
licznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie torebek, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie arty-
kułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów kosme-
tycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzeda-
żą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla 
ludzi, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej ar-
tykułów kosmetycznych.

(210) 528774 (220) 2021 05 13
(731) FUNDACJA BIEG LWA, Wągrowiec
(540) (znak słowny)
(540) Bieg Lwiątek
(510), (511) 41 Organizacja imprez sportowych, Obozy spor-
towe (Organizowanie -).

(210) 528778 (220) 2021 05 13
(731) ENYRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) ENYRUN
(510), (511) 1 Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, Kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, 
Mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych przeznaczo-
ne do zastosowań przemysłowych, Chłodziwa, Chemikalia 
do stosowania przy spawaniu, Sprężone powietrze, Ciecze 
chemiczne do użytku jako wykrywacze nieszczelności, Deter-
genty do użytku przemysłowego, Preparaty do konserwacji 
gumy, Preparaty odkamieniające do celów przemysłowych, 
Oleje silikonowe, Preparaty chemiczne do uszczelniania, 
Preparaty chemiczne do użytku w spawaniu, Odmrażacze, 
2 Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Farby, Lakiery 
i pokosty, Środki zapobiegające rdzy, Preparaty pokrywają-
ce do ochrony przed rdzą, Powłoki ochronne do nakładania 
w formie płynnej do użytku na metalach, Woski antykorozyjne, 
3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki czyszczące, 
Pianka do czyszczenia, Płyny do czyszczenia, Środki do czysz-
czenia rąk, Preparaty odtłuszczające do silników, Preparaty 
odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty do usuwa-
nia klejów, 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Ole-
je techniczne, Smary przemysłowe, Smar do maszyn, Smary 
do obróbki metalu, Środki konserwujące do metalu [smary], 
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Smary do użytku przy obróbce skrawaniem metali, Smary 
do materiałów z tworzyw sztucznych, Smary do łańcuchów, 
Penetranty, Wosk przemysłowy, Preparaty do redukcji tarcia 
ślizgowego pomiędzy dwoma powierzchniami, 17 Materiały 
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Taśmy, pa-
ski i błony klejące, Taśmy samoprzylepne do celów technicz-
nych, Taśmy przylepne do celów izolacji elektrycznej, Taśmy 
foliowe do uszczelniania przewodów wentylacyjnych, Taśma 
uszczelniająca z masy bitumicznej z warstwą metalu [inna niż 
dla budownictwa], Materiały klejące w formie taśm [inne niż 
do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku medycz-
nego i artykuły papiernicze], Szczeliwa.

(210) 528779 (220) 2021 05 13
(731) ENYRUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) RECEENT
(510), (511) 1 Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, Kleje szybkowiążące do użytku przemysłowego, 
Mieszanki klejące na bazie żywic epoksydowych przeznaczo-
ne do zastosowań przemysłowych, Chłodziwa, Chemikalia 
do stosowania przy spawaniu, Sprężone powietrze, Ciecze 
chemiczne do użytku jako wykrywacze nieszczelności, Deter-
genty do użytku przemysłowego, Preparaty do konserwacji 
gumy, Preparaty odkamieniające do celów przemysłowych, 
Oleje silikonowe, Preparaty chemiczne do uszczelniania, 
Preparaty chemiczne do użytku w spawaniu, Odmrażacze, 
2 Preparaty do konserwacji i zabezpieczania, Farby, Lakiery 
i pokosty, Środki zapobiegające rdzy, Preparaty pokrywają-
ce do ochrony przed rdzą, Powłoki ochronne do nakładania 
w formie płynnej do użytku na metalach, Woski antykorozyjne, 
3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki czyszczące, 
Pianka do czyszczenia, Płyny do czyszczenia, Środki do czysz-
czenia rąk, Preparaty odtłuszczające do silników, Preparaty 
odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty do usuwa-
nia klejów, 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Ole-
je techniczne, Smary przemysłowe, Smar do maszyn, Smary 
do obróbki metalu, Środki konserwujące do metalu [smary], 
Smary do użytku przy obróbce skrawaniem metali, Smary 
do materiałów z tworzyw sztucznych, Smary do łańcuchów, 
Penetranty, Wosk przemysłowy, Preparaty do redukcji tarcia 
ślizgowego pomiędzy dwoma powierzchniami, 17 Materiały 
i artykuły zabezpieczające przed wodą i wilgocią, Taśmy, pa-
ski i błony klejące, Taśmy samoprzylepne do celów technicz-
nych, Taśmy przylepne do celów izolacji elektrycznej, Taśmy 
foliowe do uszczelniania przewodów wentylacyjnych, Taśma 
uszczelniająca z masy bitumicznej z warstwą metalu [inna niż 
dla budownictwa], Materiały klejące w formie taśm [inne niż 
do użytku w gospodarstwie domowym, do użytku medycz-
nego i artykuły papiernicze], Szczeliwa.

(210) 528786 (220) 2021 05 13
(731) MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSSS & GO

(531) 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Owoce przetworzone, Przeciery owocowe, 
Przekąski z owoców, Desery owocowe, Desery jogurtowe, 
Desery mleczne.

(210) 528788 (220) 2021 05 13
(731) HERNIK ANNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sekrety NATURALNEGO PIĘKNA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13
(510), (511) 44 Usługi w zakresie krioterapii, Usługi derma-
tologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi leczni-
cze związane z odrastaniem włosów, Kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, Badania medyczne, Badania 
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Zabiegi 
kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi ko-
smetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosme-
tyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi zabiegów pielę-
gnacji twarzy, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Chirurgia 
kosmetyczna, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do ce-
lów kosmetycznych.

(210) 528823 (220) 2021 05 14
(731) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINE FROM REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

BALKANSKA ISTORIJA

(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.19, 26.13.25
(510), (511) 33 Wino pochodzące z Macedonii Północnej.

(210) 528843 (220) 2021 05 12
(731) PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) IQ Partners

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, reklama, usługi marketingowe, dostar-
czanie informacji handlowych, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, emisja kart kredytowych, doradztwo finanso-
we, operacje finansowe, usługi finansowe, obsługa kart kre-
dytowych, usługi kredytowe, 42 analizy systemów kompu-
terowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, programowanie komputerowe, projekto-
wanie systemów komputerowych, projektowanie systemów 
informatycznych, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi 
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, tworzenie oprogramowania komputerowego.

(210) 528844 (220) 2021 05 12
(731) PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ Partners

(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, reklama, usługi marketingowe, dostar-
czanie informacji handlowych, 36 doradztwo w sprawach 
finansowych, emisja kart kredytowych, doradztwo finanso-
we, operacje finansowe, usługi finansowe, obsługa kart kre-
dytowych, usługi kredytowe, 42 analizy systemów kompu-
terowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, 
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje 
oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych 
komputerowych, programowanie komputerowe, projekto-
wanie systemów komputerowych, projektowanie systemów 
informatycznych, konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, pisanie 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie 
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi 
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, tworzenie oprogramowania komputerowego.

(210) 528849 (220) 2021 05 14
(731) OCHTABIŃSKI DOMINIK OUTFIT WORLD FASHION, 

Pułtusk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OUTFIT World Fashion

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, nakrycia głowy, obuwie, odzież, buty treningowe [obu-
wie sportowe], buty na płaskim obcasie, sandały i buty pla-
żowe, buty na wysokim obcasie, eleganckie buty wyjściowe, 
buty za kostkę, buty skórzane, buty damskie, buty sportowe, 
buty sznurowane, kosmetyczki [saszetki na przybory toaleto-
we], saszetki biodrowe, saszetki męskie, małe plecaki, pleca-
ki sportowe, plecaki wycieczkowe, plecaki, torby na odzież 
sportową, sportowe torby, czapki [nakrycia głowy], czapki 
z daszkiem, czapki wełniane, czapki sportowe, ręczniki kąpie-
lowe, ręczniki, portfele do przypinania na pasku, torby i port-
fele skórzane, portfele na karty kredytowe, portfele skórzane, 
portfele, paski skórzane [odzież], paski materiałowe [odzież], 
paski, torebki, portmonetki i portfele, torebki na ramię, ko-
pertówki [małe torebki], torebki męskie, torebki wieczorowe, 
torebki damskie, torebki, bielizna osobista, bielizna, koszule 
eleganckie, koszule codzienne, koszule, swetry polo, koszulki 
polo, szorty kąpielowe, spodenki kąpielowe, kostiumy ką-
pielowe, kąpielówki, krótkie spodnie, spodnie joggingowe, 
spodnie dresowe, spodnie, płaszcze zimowe, płaszcze prze-
ciwdeszczowe, męskie płaszcze, płaszcze damskie, płaszcze, 
kurtki dresowe, kurtki dżinsowe, kurtki wiatroszczelne, ocie-
plane kurtki, kurtki sportowe, kurtki, swetry z golfem, swetry, 
t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], bluzy sportowe 
z kapturem, bluzy dresowe, bluzki.

(210) 528869 (220) 2021 05 12
(731) KACZOROWSKI ŁUKASZ FORMA ABSOLUTNA, 

Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fa FORMA ABSOLUTNA
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(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawo-
dów sportowych, prowadzenie zajęć fitness.

(210) 528874 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodki punkt widzenia

(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 
Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracja -).

(210) 528876 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.07, 08.01.01, 11.03.04, 05.07.02
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 
Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-

by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracja -).

(210) 528877 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ

(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 
Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracja -).

(210) 528879 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia

(531) 11.03.04, 08.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07, 05.07.02
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 
Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
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zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracje -).

(210) 528881 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia

(531) 26.01.16, 26.01.18, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04, 27.05.01, 
27.05.10, 29.01.07

(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 
Pizza, Płatki kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie 
zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Su-
chary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyro-
by cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby 
cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie, Restauracje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Samoobsługa (restauracje -).

(210) 528882 (220) 2021 05 13
(731) LOT POLISH AIRLINES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOT air

(531) 03.07.07, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy 
do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Sa-
moloty, Samochody, Części i akcesoria do pojazdów do po-
ruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Części 
i akcesoria do pojazdów, 37 Realizacja projektów budow-
lanych związanych ze wznoszeniem budynków, Wynajem 
i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa i kon-
serwacja sprzętu komunikacyjnego, maszyn, samochodów, 
samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, Konserwacja 
i naprawa samolotów, Obsługa i naprawa samochodów, Na-
prawa, przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poru-
szania się drogą powietrzną, Organizowanie naprawy pojaz-

dów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], 
39 Transport, Transport pasażerski, Transport powietrzny, 
Transport drogowy, Transport osób, Transport lotniczy, Or-
ganizowanie transportu, Logistyka transportu, Rezerwacja 
transportu, Usługi transportowe, Organizowanie transportu 
powietrznego, Wynajmowanie transportu kolejowego, Wy-
najmowanie transportu drogowego, Usługi pośrednictwa 
transportowego, Transport i dostawy towarów, Transport pa-
sażerów, zwierząt i ładunków, Dostarczanie informacji doty-
czących transportu, Usługi transportu pojazdami silnikowy-
mi, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Usługi 
w zakresie organizowania transportu, Usługi rezerwacji w za-
kresie transportu, Usługi konsultacyjne związane z transpor-
tem, Usługi doradcze związane z transportem, Organizacja 
transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Usługi linii 
lotniczych w zakresie transportu, Usługi w zakresie linii lot-
niczych i transportu, Organizacja transportu drogą lądową, 
morską i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków, 
Organizowanie transportu towarów, Usługi w zakresie trans-
portu towarów, Usługi doradcze związane z transportem 
towarów, Usługi informacyjne związane z transportem towa-
rów, Usługi transportu pojazdami, Pośrednictwo frachtowe 
i w zakresie transportu, Transport lądowy osób, Transport 
drogowy pasażerów, Pasażerski transport samochodowy, 
Autobusowe usługi transportowe, Rezerwacja miejsc w róż-
nych środkach transportu, Usługi w zakresie transportu dro-
gowego dla osób, Usługi linii lotniczych w zakresie transpor-
tu pasażerów, Organizowanie transportu pasażerskiego dro-
gą powietrzną, morską oraz koleją, Transport i składowanie, 
Transport i składowanie towarów, Magazynowanie ładunku 
przed transportem, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Obsłu-
ga ładunków i usługi frachtowe, Usługi agencji frachtowych, 
Fracht, Załadunek frachtu, Spedycja frachtów, Pośrednictwo 
frachtowe, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi frachtu lą-
dowego, Rezerwacja miejsc na podróż, Nawigacja (ustalanie 
położenia, wytyczanie trasy), Agencje podróży, Eskortowa-
nie podróżnych, Informacje i doradztwo dotyczące podró-
ży, także w internecie, Wydawanie elektronicznych biletów 
podróżnych, Organizacja transportu na rzecz osób trzecich 
za pośrednictwem aplikacji, Rezerwowanie miejsc na wy-
cieczki, Rezerwacja transportu, Usługi realizacji, mianowicie 
frankowanie przesyłek pocztowych, Usługi informacyjne 
na temat transportu, Doradztwo za pomocą gorącej linii lub 
centrum telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), 
transportu i magazynowania.

(210) 528884 (220) 2021 05 12
(731) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ

(531) 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.07
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chru-
piące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa 
do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, 
Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry, Grzanki, Ka-
napki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki 
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, 



134 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2021

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

(210) 528892 (220) 2021 05 14
(731) REVOLT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REVOLT ENERGY

(531) 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 9 Akumulatory energii fotowoltaicznej, Baterie 
słoneczne, Baterie słoneczne do celów przemysłowych, Ba-
terie słoneczne do użytku domowego, Elektrolizery, Falow-
niki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fo-
towoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii 
elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowol-
taiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, 
Komórki fotowoltaiczne, Kolektory słoneczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej, Matryce do paneli słonecznych, Mo-
duły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne, Ogniwa galwanicz-
ne, Ogniwa i baterie suche, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia do ma-
gazynowania energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy 
do gromadzenia energii elektrycznej, 11 Kolektory słonecz-
ne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wymienniki 
ciepła], Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolektory 
energii słonecznej do ogrzewania, Urządzenia oświetlenio-
we z ogniwami słonecznymi, Termiczne kolektory słoneczne 
[ogrzewanie], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej pro-
wadzone drogą on-line i przez sklepy stacjonarne w zakresie 
baterii słonecznych, fotowoltaicznych modułów słonecz-
nych, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii 
elektrycznej, kolektorów słonecznych do wytwarzania ener-
gii elektrycznej, ogniw słonecznych, modułów słonecznych, 
paneli słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na energię elek-
tryczną, urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, 
Informacja marketingowa, Reklama za pomocą marketingu 
bezpośredniego, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń 
marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
marketingowych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki, 
37 Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwa-
cja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 
Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 

słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach niemieszkalnych.

(210) 528894 (220) 2021 05 14
(731) KLAUZ SEBASTIAN, SĘK-KLAUZ JOANNA GOLDMAN 

SPÓŁKA CYWILNA, Tczew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI Caravaning

(531) 26.11.13, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, cza-
sopisma, prasa, druki, prospekty, broszury, plakaty, fotografie, 
wydawnictwa informacyjne i naukowe, książki, 35 Usługi 
reklamy, promocji i marketingu świadczone na rzecz osób 
trzecich, edycja tekstów reklamowych, publikacja ogłoszeń 
i tekstów reklamowo-promocyjnych, uaktualnianie materia-
łów reklamowych i ogłoszeń informacyjnych, usługi zwią-
zane z organizowaniem targów, pokazów i wystaw han-
dlowych i reklamowych, 41 Usługi wydawnicze, nauczania 
i informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych i rekreacji, 
publikowanie tekstów innych niż reklamowo-promocyjnych, 
publikowanie książek, usługi w zakresie organizowania wy-
poczynku i rekreacji, usługi organizowania i obsługi imprez.

(210) 528897 (220) 2021 05 14
(731) GRUPA TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chorzów

(540) (znak słowny)
(540) GRUPA TAURUS
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci tele-
komunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomuni-
kacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub 
instalacji służących do przesyłania lub dystrybucji energii, 
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji 
służących do wytwarzania lub oszczędności energii, Usługi 
budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlane-
go, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostar-
czanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyj-
nego, Zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, 
Zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, 
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, 
Usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, Usłu-
gi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, Doradztwo 
w dziedzinie telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczą-
ce telekomunikacji, 42 Projektowanie i opracowywanie sieci 
telekomunikacyjnych, Projektowanie i opracowywanie sieci 
dystrybucji energii, Projektowanie budowlane, Projektowa-
nie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią, 
Inżynieria telekomunikacyjna, Opracowywanie projektów 
technicznych do projektów budowlanych, Przygotowywa-
nie raportów związanych z opracowaniami projektów tech-
nicznych do projektów budowlanych, Programowanie opro-
gramowania telekomunikacyjnego, Testowanie sygnałów 
telekomunikacyjnych, Analiza sygnałów telekomunikacyj-
nych, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Bada-
nia dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo tech-
nologiczne w zakresie produkcji i używania energii, Usługi 
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w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne związa-
ne z systemami zaopatrzenia w energię, Usługi doradztwa 
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo 
związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopa-
trzenia w prąd i energię.

(210) 528898 (220) 2021 05 14
(731) GRUPA TAURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chorzów

(540) (znak słowny)
(540) PHOBOS GRUPA TAURUS
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa sieci tele-
komunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu 
telekomunikacyjnego, Układanie przewodów telekomunika-
cyjnych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń lub insta-
lacji służących do przesyłania lub dystrybucji energii, Instala-
cja, konserwacja i naprawa urządzeń lub instalacji służących 
do wytwarzania lub oszczędności energii, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), 38 Dostarczanie i wynajem 
infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, Zapewnianie 
dostępu do sieci telekomunikacyjnych, Zapewnianie połą-
czeń telekomunikacyjnych z Internetem, Usługi trasowania 
i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi transmisji 
danych przez sieci telekomunikacyjne, Usługi transmisji elek-
tronicznej i telekomunikacyjnej, Doradztwo w dziedzinie tele-
komunikacji, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, 
42 Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyj-
nych, Projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie urządzeń i sprzętu 
telekomunikacyjnego, Projektowanie i opracowywanie opro-
gramowania do zarządzania energią, Inżynieria telekomuni-
kacyjna, Opracowywanie projektów technicznych do projek-
tów budowlanych, Przygotowywanie raportów związanych 
z opracowaniami projektów technicznych do projektów bu-
dowlanych, Programowanie oprogramowania telekomunika-
cyjnego, Testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza 
sygnałów telekomunikacyjnych, Monitorowanie sygnałów te-
lekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomu-
nikacyjnych, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomuni-
kacji, Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i uży-
wania energii, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi 
inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, 
Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budow-
lanej, Doradztwo związane z usługami technologicznymi 
w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię.

(210) 528910 (220) 2021 05 14
(731) HALASZ KATARZYNA MUZYKĄCIK, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Muzogram
(510), (511) 16 Diagramy, Drukowane instrukcje dotyczące 
metod nauczania, Drukowane materiały edukacyjne, Druko-
wane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, Książki 
edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem 
aparatów), Papierowe materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, 
Zeszyty ćwiczeń z naklejkami, Zeszyty do ćwiczeń, Drukowane 
książki z nutami, Ilustrowane albumy, Książeczki z opowiadania-
mi dla dzieci, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem 
audio, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki do rysowania, Książ-
ki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki z grafiką, 
Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z rozkładanymi ob-
razkami, Książki z opowiadaniami, Zeszyty nutowe.

(210) 528911 (220) 2021 05 15
(731) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz
(540) (znak słowny)
(540) KROSS. CZAS NA ROWER
(510), (511) 6 Metalowe urządzenia do parkowania rowe-
rów, Metalowe stojaki do przechowywania rowerów, Wie-
szaki na rowery, Stojaki metalowe, Stojaki na rowery, Wie-
szaki z metalu, Przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], 
Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Metalowe wiaty 
dla rowerów, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu 
na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Meta-
lowe zamki do rowerów, Zamki do rowerów, 12 Rowery, 
Rowery elektryczne, Rowery wyposażone w silnik, Rowery 
cargo, Motorowery, Trycykle, Skutery [pojazdy], Hulajnogi, 
Pokrowce na rowery, Osłony ochronne do pojazdów, Osłony 
łańcucha do rowerów, Stojaki na rowery, Podpórki rowero-
we, Podpórki do rowerów, Stopki, Bagażniki rowerowe, Siatki 
bagażowe do pojazdów, Siedzenia dziecięce przystosowane 
do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepki 
rowerowe, Pompki do rowerów, Błotniki, Lusterka wsteczne, 
Dzwonki do rowerów, Klaksony rowerowe, Opaski na felgi, 
Urządzenia przeciwodblaskowe, Uchwyty kierownicy do ro-
werów, Kierunkowskazy do rowerów, Napinacze do szprych 
do kół, Końcówki do kierownicy rowerowej, Torby rowerowe, 
Torby na bagażnik rowerowy, Części i akcesoria do pojazdów 
lądowych, 18 Torby podróżne, Torby turystyczne, 25 Odzież, 
Odzież dla rowerzystów, Buty do jazdy na rowerze, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Spodenki dla rowerzystów, Nakry-
cia głowy rowerowe, Odzież termiczna, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej w zakresie rowerów, oraz elek-
trycznych rowerów, części do rowerów oraz elektrycznych 
rowerów, akcesoriów i osprzętu do rowerów oraz elektrycz-
nych rowerów, Usługi sprzedaży internetowej w zakresie 
rowerów oraz elektrycznych rowerów, części do rowerów 
oraz elektrycznych rowerów, hulajnóg, akcesoriów i osprzętu 
do rowerów oraz elektrycznych rowerów, toreb podróżnych, 
toreb turystycznych, Stojaków metalowych na rowery, Me-
talowych stojaków do przechowywania rowerów, Stojaków 
z metalu na rowery, Wieszaków z metalu na rower, Odzieży, 
Odzieży dla rowerzystów, Butów do jazdy na rowerze, Ręka-
wiczek dla rowerzystów, Spodenek dla rowerzystów, Nakryć 
głowy, Odzieży termicznej, Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej artykułów sportowych i gimnastycznych, Usługi 
sprzedaży internetowej artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, Usługi franczyzy jako formy współpracy między przed-
siębiorstwami, 37 Naprawa pojazdów, Naprawa skuterów, 
Naprawa motorowerów, Instalacja części zamiennych do po-
jazdów, Instalowanie części do pojazdów, Konserwacja i na-
prawa pojazdów, Malowanie pojazdów, Naprawa lub konser-
wacja dwukołowych pojazdów silnikowych, Organizowanie 
naprawy pojazdów, Przegląd pojazdów, Regulacja i tuning 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi stacji 
naprawy pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Konserwacja 
serwis i naprawa pojazdów, Montaż i instalowanie akceso-
riów do pojazdów, Usługi w zakresie montażu opon, Napra-
wa i konserwacja pojazdów mechanicznych ich części oraz 
silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa 
i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich czę-
ści, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą ro-
werów, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja 
motocykli, Naprawa i konserwacja rowerów, Serwisowanie 
(przegląd) silników pojazdów, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do parkowania rowerów, 39 Logistyka transportu, 
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Magazynowanie, Organizowanie transportu, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Spedycja to-
warów, Usługi dostawy, transportu, wypożyczanie rowerów, 
udzielanie informacji związanych z usługami wypożyczania 
rowerów, Usługi współdzielenia rowerów, Usługi w zakresie 
cargo i frachtu, 41 Organizowanie i przygotowywanie zajęć 
i wydarzeń kulturalnych i sportowych, zapewnianie instruk-
tażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Oferowanie 
wsparcia, szkoleń indywidualnych i konsultacji odnośnie 
sprawności fizycznej na rzecz osób w celu pomocy im w po-
lepszeniu sprawności fizycznej, siły, uwarunkowań i wyko-
nywania ćwiczeń fizycznych na co dzień, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Usługi szkoleniowe 
w dziedzinie ćwiczeń fizycznych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, organizacja przeprowadzanie wy-
darzeń sportowych, organizowanie zawodów sportowych, 
organizowanie wyścigów rowerowych, organizowanie za-
jęć sportowych i zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi edukacji, usługi edu-
kacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu.

(210) 528913 (220) 2021 05 15
(731) KIJAŃCZUK RAFAŁ LAVINE, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LAVINE CLINIC
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń z dzie-
dziny kosmetologii, Organizowanie i prowadzenie szkoleń 
z dziedziny medycyny estetycznej, 44 Usługi medycyny 
estetycznej, Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi ko-
smetologów, Usługi kosmetologii estetycznej, Usługi kosme-
tyczne, Usługi salonów piękności, Usługi pielęgnacji urody, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających.

(210) 528927 (220) 2021 05 13
(731) BAŁAGA JANUSZ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMGES licencjaspedycyjna.pl

(531) 03.07.17, 26.01.02, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Logistyka transportu, Transport, Spedycja.

(210) 528931 (220) 2021 05 17
(731) ZAWADZAK DANIEL, Wejherowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Millennium BIURO NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

(210) 528934 (220) 2021 05 13
(731) KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 

ZWIERZĘTAMI, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lagun
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Maski ochronne, Opro-
gramowanie komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Pliki 
graficzne do pobierania, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, 16 Akwarele, Artykuły piśmienne, Kalendarze, Kredki, 
Kredki pastelowe, Książeczki do kolorowania, Materiały do pi-
sania, Materiały do rysowania, Materiały drukowane, Nalepki, 
naklejki, Notatniki, Notesy, Ołówki, Pióra i długopisy, Skoro-
szyty, Zakładki do książek, Zeszyty do pisania lub rysowania, 
18 Plecaki, Torby na zakupy, Torby szkolne, 21 Butelki, Butelki 
na napoje dla podróżnych, Filiżanki, Kubki, Kubki z papieru 
lub z tworzyw sztucznych, Termosy, 25 Bokserki, Czapki, Ko-
szulki z krótkim rękawem, Odzież, Piżamy, Skarpetki, 30 Crois-
sant - rogaliki z ciasta francuskiego, Cukierki, Wyroby cukier-
nicze, 41 Fotografowanie, Fotoreportaże, Kultura fizyczna, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie szkoleń, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie loterii, 
Organizowanie obozów sportowych, Pisanie scenariuszy, 
Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i pro-
gramów telewizyjnych, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Realizacja spektakli, Telewizyjne programy roz-
rywkowe, Tresura zwierząt, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, 
Wystawianie spektakli na żywo.

(210) 528951 (220) 2021 05 17
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKIPATONOSI

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe 
do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy 
komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne 
nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa 
do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Na-
grane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane 
filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane pły-
ty CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
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E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Opro-
gramowanie komputerowe, nagrane, 16 Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stem-
plowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pu-
blikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z pa-
pieru, Kleje do użytku biurowego, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na artyku-
ły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kali-
graficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 

18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, 
Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Fu-
terały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, 
Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażo-
we, Małe walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Ple-
caki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszet-
ki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby 
na zakupy, Torby przenośne, Torby sportowe, Torby podróż-
ne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, To-
rebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy, Zestawy 
podróżne [wyroby skórzane], 24 Ręczniki dla dzieci, Ręczniki 
plażowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki, 
Jedwabne koce na łóżka, Koce na kanapę, Koce bawełniane, 
Koce wełniane, Koce jedwabne, Pledy podróżne, Kapy na łóż-
ka, Narzuty na łóżko, Tekstylia wykorzystywane w gospodar-
stwie domowym, Tekstylia do wyposażenia domu, Tekstylia 
do sypialni, Tekstylia, Przykrycia na łóżka, Prześcieradła, Po-
ściel, Pokrowce i narzuty na meble, Kocyki dziecięce, Koce 
piknikowe, Kołdry, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna ku-
chenna, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Narzuty 
na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i cza-
peczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki 
z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 
Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, 
Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, 
Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież mę-
ska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlę-
ca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, 
Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Ban-
dany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, 
Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, 
Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiu-
my kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, 
Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], 
Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęścio-
we, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, 
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], 
Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pan-
tofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Po-
domki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rę-
kawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], 
Bielizna dla mężczyzn, 28 Hulajnogi [zabawki], Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Gry sportowe, Gry towarzyskie, Gry 
madżong, Gry planszowe, Gry muzyczne, Gry - łamigłówki, 
Gry karciane, Gry fabularne, Gry elektroniczne, Gry, Gamepa-
dy, Flippery [zabawki], Dyski latające, Dmuchane baseny ką-
pielowe do celów rekreacyjnych, Deskorolki, Deski do upra-
wiania sportów wodnych, Deski do pływania, Bumerangi, 
Broń zabawkowa, Baseny kąpielowe [zabawki], Automaty 
do gier, Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Akcesoria do pływania, Zabawki, Urządzenia pły-
wackie do pływania, Warcaby, Urządzenia do gier elektro-
nicznych, Urządzenia do gier komputerowych, Tuby strzela-
jące na imprezy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Sprzęt 
do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, 
Sprzęt sportowy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zaba-
wy], Śmieszne gadżety na imprezy, Śmieszne gadżety do za-
bawy, Puzzle, Pojazdy [zabawki], Podręczne konsole do gry, 
Pistolety zabawkowe, Piłki do ćwiczeń, Pieniądze do zabawy, 
Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze 
amortyzujące przeciwko urazom [artykuły sportowe], Ma-
skotki, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Maski 
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zabawkowe, Łamigłówki, Koła do pływania, Klocki do zaba-
wy [konstrukcyjne], Karty do gry, Futerały przystosowane 
do noszenia artykułów sportowych, Figurki zabawkowe 
do kolekcjonowania, Elektroniczne gry planszowe, Edukacyj-
ne gry elektroniczne, Drony (zabawki), Czapeczki papierowe 
[akcesoria na przyjęcia], Domino, Dart, Nadmuchiwane base-
ny kąpielowe [artykuły do zabawy], Akcesoria nadmuchiwa-
ne do basenów, Szachownice, Klocki do budowy [zabawki], 
Modele samochodów, Samochody do zabawy, Piłki do zaba-
wy, Piłki do gier, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia], Maski karnawałowe, Maski kostiumowe, Kon-
fetti, Artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyję-
ciach, Artykuły do robienia dowcipów, Balony na przyjęcia, 
Żetony do gier hazardowych, Żetony do gier, Zestawy gier 
planszowych, Zestawy do zabawy, Zdrapki do gier loteryj-
nych, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Kontrolery 
do gier komputerowych, Maszyny do gier, Kontrolery do kon-
soli gier, Konsole do gier, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia 
do zabaw], Wrotki, Urządzenia rozrywkowe na monety, Urzą-
dzenia do sztuczek magicznych, Torby przystosowane 
do noszenia sprzętu sportowego, Torby na deskorolki, Torby 
na narty, Skakanki, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz-
nych, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy na place zabaw, 
Ozdoby choinkowe, Narty, Namioty do zabawy, Małe tram-
poliny, Łyżwy, Łyżworolki, Losy na loterie, Latawce, Konstruk-
cje do zabawy dla dzieci, Huśtawki [zabawki], Futerały 
ochronne do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami 
do gier wideo, Przenośne [podręczne] konsole do gier wi-
deo, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne 
[podręczne] gry elektroniczne, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Administrowanie pro-
gramami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, 
Badania biznesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów, Aktu-
alizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Agencje reklamowe, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Do-
radztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii 
publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towa-
rów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Marke-
ting ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), In-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyj-

na, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
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gowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Reklama i marketing, Promocja 
sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania karie-
ry, Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów bizne-
sowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, 41 Chronometraż imprez 
sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagry-
wanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Organizowanie zawodów 
sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produk-
cja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe 
programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria 
filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wy-
jątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], 
Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Tele-
wizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salo-
nów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agen-
cji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estrado-
wych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [rozrywka lub 

nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kultural-
ne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmowych, 
Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi roz-
rywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnianie 
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kultu-
ralnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów fil-
mowych za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio on-line nie do pobrania, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna 
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki on-line, Udo-
stępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Edycja 
nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja na-
grań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wy-
darzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie piosenek, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie 
multimediów.

(210) 528956 (220) 2021 05 17
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FRIZ
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmety-
ki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błysz-
czyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy kosmetycz-
ne, Kremy odżywcze, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kre-
my ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy 
i ciała, Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki 
do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], 
Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające do cia-
ła, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki], Pły-
ny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, Pod-
kłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Prepara-
ty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Prepa-
raty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosme-
tyczne do włosów, Puder do ciała, Puder do makijażu, Serum 
do celów kosmetycznych, Środki do higieny jamy ustnej,  
Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szampony, 
Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków,  
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Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopa-
lania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmety-
ki], 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do po-
brania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy kom-
puterowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne na-
grania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwię-
kowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrane 
dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, 
Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty  
CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne 
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, 
Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, 
Etui na smartfony, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Mysz-
ki komputerowe, Osłony na telefony komórkowe, Osłony 
do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne 
aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno-
śnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry kom-
puterowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami ko-
mórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie progra-
mów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Pu-
blikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, 
Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pa-
mięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania, Filmy wideo, 
Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprze-
wodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, 
E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafi-
ki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne pu-
blikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie 
gier wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki eduka-
cyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smart-
fonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie in-
teraktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej 
i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia 
i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przecho-
wywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane 
oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pa-
mięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywa-
nia danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do prze-
twarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Kom-
ponenty i części do komputerów, Urządzenia komputerowe 
do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze 
mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt 
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, 
Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Apa-
raty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Opro-
gramowanie komputerowe, nagrane, 14 Biżuteria i wyroby 
jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej pró-
by, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, 
Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżu-
teria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], 
Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, 
Części i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do ce-
lów ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, 
Kasetki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i bre-
loczki oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki 
[biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalo-
we do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z me-
tali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szla-
chetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 

i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Posągi i figurki wykona-
ne z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami 
lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do man-
kietów i krawatów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżu-
teryjne, Wyroby jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby bi-
żuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], 16 Albumy fotograficz-
ne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artyku-
ły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stem-
plowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze 
na przyjęcia, Artykuły papiernicze do pisania, Banknoty, Bile-
ty, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopisma [pe-
riodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki 
okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolek-
cjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalo-
gi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe 
długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pi-
saki, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Mate-
riały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętni-
ki, dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], 
Periodyki [czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], 
Piórniki, Pisaki kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i wi-
dokówki, Przyrządy do pisania, Publikacje promocyjne, Przy-
rządy do rysowania, Publikacje edukacyjne, Publikacje rekla-
mowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spina-
cze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki [artykuły biuro-
we], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy pi-
śmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [arty-
kuły biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], 
Albumy na naklejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Dru-
kowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydak-
tyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui na przybory 
do pisania, Etui na paszporty, Etykiety z papieru, Kleje 
do użytku biurowego, Figurki z papieru, Materiały i środki dla 
artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki na ar-
tykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie 
i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Tor-
by do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw 
sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby 
papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domo-
wych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie 
dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 
25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i cza-
peczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki 
z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, 
Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, 
Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, 
Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież mę-
ska, Odzież wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlę-
ca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, 
Odzież dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Ban-
dany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, 
Body [odzież], Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, 
Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiu-
my kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi 
rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, 
Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], 
Piżamy, Płaszcze, Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki 
[odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęścio-
we, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, 
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Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Trykoty [ubrania], 
Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pan-
tofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Po-
domki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rę-
kawów, Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bie-
lizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], 
Bielizna dla mężczyzn, 35 Administrowanie programami lo-
jalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób 
często podróżujących drogą powietrzną, Badania bizneso-
we, Audyt finansowy, Analizy kosztów, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja i utrzymywa-
nie danych w komputerowych bazach danych, Agencje re-
klamowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekono-
miczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Badania w za-
kresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakre-
sie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsu-
mentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Marke-
ting ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), In-
deksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sporządzanie indeksów informacji do celów han-
dlowych lub reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyj-
na, Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Re-
klamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów pro-
mocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach 
promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outso-
urcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk han-
dlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów 
automatycznych, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów 
reklamowych, Usługi relacji z mediami, Usługi public rela-
tions, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjal-
nych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebu-
jącymi finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, 
Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie 

sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki 
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Tworzenie tekstów 
reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i do-
datków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi han-
dlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detaliczne-
go w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesie-
niu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów 
detalicznych on-line związane z produktami kosmetycznymi 
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających ko-
smetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line 
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie deta-
licznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie 
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie platformy interneto-
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketin-
gowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, 
Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Reklama i marketing, Promocja 
sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamo-
wych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promo-
cyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, 
Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania karie-
ry, Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów bizne-
sowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem 
przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z wyposażeniem domu, 41 Chronometraż imprez 
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sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie fil-
mów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja 
wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotore-
portaże, Hazard, Informacja o edukacji, Informacja o impre-
zach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż taśm wideo, Nagry-
wanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozryw-
kowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie 
koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Organizowanie zawodów 
sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie 
przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja fil-
mów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produk-
cja muzyczna, Produkcja programów radiowych i telewizyj-
nych, Produkcja widowisk, Przedstawienia teatralne [produk-
cja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i cza-
sopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż 
reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu 
-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do fil-
mów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, 
Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-li-
ne nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekre-
acyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi arty-
stów estradowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi klubowe [roz-
rywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], 
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów filmo-
wych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi 
rozrywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spek-
takli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Zapewnia-
nie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów fil-
mowych za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie tre-
ści audio on-line nie do pobrania, Tworzenie [opracowywa-
nie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy 
na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna 
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnia-
nie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki on-line, Udo-
stępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Edycja 
nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja na-

grań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmo-
wych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wy-
darzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagra-
nej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie piosenek, 
Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadza-
nie koncertów muzycznych, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie 
multimediów.

(210) 528960 (220) 2021 05 17
(731) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Friz

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczy-
ki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, 
Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid 
do makijażu, Kadzidełka, Korektory [kosmetyki], Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, 
Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki 
do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmety-
ki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy kosmetyczne, 
Kremy odżywcze, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy 
ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Lakie-
ry do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy i ciała, 
Maski kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosme-
tyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy 
do ciała [kosmetyki], Odżywki do włosów, Odżywki do pa-
znokci, Olejek do kąpieli, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki 
eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi złuszczające do ciała, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki], Płyny 
do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, Podkłady 
do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do wło-
sów, Puder do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów ko-
smetycznych, Środki do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, 
Toniki [kosmetyki], Szminki do ust, Szampony, Żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła do kąpieli, Ko-
smetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla 
dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 9 Aplikacje do po-
brania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do po-
brania na smartfony, Programy komputerowe, Komputery 
i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe 
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne na-
grania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej 
bazy danych lub Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania 
wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, 
Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD-ROM, Pliki graficzne 
do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elek-
troniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okulary, Fute-
rały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui typu 
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Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony 
na telefony komórkowe, Osłony do ekranów telefonów ko-
mórkowych w formie folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowa-
nie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne 
do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do po-
brania do użytku z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry 
komputerowe] w formie programów komputerowych zapisa-
nych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawiera-
jące gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Po-
krowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do ta-
bletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy 
do pobrania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórko-
wych do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, 
Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, 
Filmy animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki 
audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze cza-
sopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty do po-
brania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogra-
mowanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, 
Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie kompute-
rowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywi-
stości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, 
Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia 
do przechowywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopa-
sowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfro-
we, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przecho-
wywania danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulato-
ry, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia kompu-
terowe do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwa-
rzacze mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, 
Sprzęt audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projek-
tory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, 
Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, 
Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki 
chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy kompute-
rowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficz-
ne, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogra-
mowanie komputerowe, nagrane, 14 Biżuteria i wyroby jubi-
lerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, 
Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria 
wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bran-
solety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części 
i akcesoria do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do celów 
ozdobnych z metali szlachetnych, Kamienie szlachetne, Ka-
setki na biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Krawaty (Spinki do -), Łańcuszki [biżu-
teria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki metalowe 
do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali 
szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby 
[biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
Pierścienie (ozdoby), Posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami 
i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do mankietów i krawa-
tów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wyroby 
jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby biżuteryjne, Wpinki 
do klapy [biżuteria], 16 Albumy fotograficzne i kolekcjoner-
skie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektoro-
wania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły 
piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły pa-
piernicze do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły pa-
piernicze, Broszury, Czasopisma [periodyki], Datowniki, Dru-
kowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilu-
strowane albumy, Kalendarze, Kartki okolicznościowe, Karto-

ny na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty oko-
licznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, 
Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówko-
we, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, 
Materiały do rysowania, Materiały drukowane i artykuły pa-
piernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instrukta-
żowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy 
i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, dzienniki, Papierowe 
materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki [czasopisma], 
Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki kolorowe, 
Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy do pi-
sania, Publikacje promocyjne, Przyrządy do rysowania, Publi-
kacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregato-
ry, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszy-
ty, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizy-
tówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, 
Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolo-
rowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy 
do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Dru-
kowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały eduka-
cyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zapro-
szenia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszpor-
ty, Etykiety z papieru, Kleje do użytku biurowego, Figurki 
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Pod-
kładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki 
[podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamo-
we z papieru lub z kartonu, Torby do pakowania wykonane 
z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy 
z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby z tworzyw 
sztucznych, do celów domowych, Torebki oraz artykuły 
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub two-
rzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników 
i modelarzy, Zakładki do książek, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki 
[nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, 
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, 
Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Na-
krycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie 
dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, 
Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież wieczorowa, 
Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, 
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, 
Odzież męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bi-
kini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, 
szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Ki-
mona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki 
polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z na-
drukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], 
Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyj-
nych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, Polary, 
Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, 
Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, 
Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim 
rękawem, Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domo-
we, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle 
z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki spor-
towe, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi ręka-
wami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bok-
serki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Administro-
wanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie 
programami dla osób często podróżujących drogą powietrz-
ną, Badania biznesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów, 
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktuali-
zacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da-
nych, Agencje reklamowe, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
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gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii 
publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamo-
wych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Opty-
malizacja stron internetowych, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Negocjowanie i rozliczanie transak-
cji handlowych dla osób trzecich, Maszynopisanie, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Marketing ukierun-
kowany, Komputerowe zarządzanie plikami, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do -), Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sporzą-
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub rekla-
mowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozpowszech-
nianie reklam, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy 
telewizyjne, Reklama, Rejestracja komunikatów pisemnych 
i danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Optymalizacja 
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie tar-
gów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisa-
nie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Wy-
pożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów 
reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wy-
najem dystrybutorów automatycznych, Wynajem czasu re-
klamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem bil-
bordów [tablic reklamowych], Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego do celów reklamowych, Usługi relacji z me-
diami, Usługi public relations, Usługi pośrednictwa w handlu, 
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania 
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsię-
biorcami potrzebującymi finansowania, Usługi menedżerskie 
dla sportowców, Usługi marketingowe, Usługi handlu hurto-
wego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj-
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez 
galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie 
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego on-line w zakresie muzyki cyfrowej do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eks-
portowych, Udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Systematyzacja danych w komputero-
wych bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczo-
ne on-line w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzeda-

ży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego 
dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykuła-
mi papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżu-
terią, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogra-
mowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w od-
niesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi han-
dlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu kom-
puterowego, Usługi sklepów detalicznych on-line związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi 
publikacjami elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w ce-
lach marketingowych, Produkcja nagrań wideo w celach re-
klamowych, Usługi planowania kariery, Usługi menadżerskie 
świadczone na rzecz modeli i modelek, Reklama i marketing, 
Promocja sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów 
reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpo-
średni, Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania 
kariery, Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów 
biznesowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Wyna-
jem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, Usługi informacyjne i porad-
nictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w związku 
ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wy-
posażeniem domu, 41 Chronometraż imprez sportowych, 
Cyrki, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, 
Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dub-
bing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, 
Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, 
Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie ba-
lów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organi-
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zowanie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych 
lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat], Or-
ganizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisa-
nie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż re-
klamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produk-
cja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie know-
-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie  
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy 
rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjąt-
kiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], 
Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Te-
lewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów on-li-
ne nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu spor-
towego, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
Usługi artystów estradowych, Usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów noc-
nych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwicze-
nia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Wynajem urządzeń 
do gier, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spek-
takli rewiowych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie re-
cenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kultural-
nych, Produkcja filmów, Produkcja filmów wideo, Udostęp-
nianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą in-
ternetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie do pobrania), Udostępnianie treści audio on-line 
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści eduka-
cyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] pod-
castów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo 
w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna on-line, 
Usługi w zakresie publikowania on-line, Udostępnianie pu-
blikacji on-line, Zapewnianie rozrywki on-line, Udostępnia-
nie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Or-
ganizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Edy-
cja nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja 
nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów fil-
mowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie 
wydarzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci 
nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie 
piosenek, Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Produkcja na-
grań audiowizualnych, Produkcja muzycznych filmów wi-
deo, Publikowanie multimediów.

(210) 528963 (220) 2021 05 14
(731) WRÓBLEWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AKRYLIT, 
Gdańsk

(540) (znak słowno-graficzny)

(540) dental-clean

(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielę-
gnacji urody, Artykuły do czyszczenia zębów.

(210) 528967 (220) 2021 05 14
(731) KLECHA JERZY ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ 

CYMES-BIS, Kłobuck
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYMES-BIS Żelki z pasją

(531) 03.01.14, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 29 Chipsy owocowe, dżemy, galaretki, galaretki 
owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, marmola-
da, mrożone owoce, 30 Wyroby cukiernicze, Żelki, cukierki, 
Cukierki żelowe, Cukierki żelowo-sokowe, Cukierki miętowe, 
Galaretki owocowe, Guma do żucia nie do celów medycz-
nych, Kable żelowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Sło-
dycze, Słodycze do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, 
Wyroby piekarnicze, słodycze, słodycze o smaku jogurto-
wym, wafle, czekolady, cukierki, czekoladki, żelki z nadzie-
niem jogurtowym, galaretki, ciastka, lody, desery jogurtowe, 
guma do żucia, słodycze nie do celów medycznych, słodycze 
mrożone, schłodzone słodycze, karmelki [cukierki], karmelki 
twarde, karmelki nadziewane, Pastylki [wyroby cukiernicze] 
słodycze owocowe, pastylki (wyroby cukiernicze], gumy roz-
puszczalne, półprodukty cukiernicze, lizaki.

(210) 528988 (220) 2021 05 17
(731) BRANICKI MARIUSZ HOLY BURGER, Nasielsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLY BURGER

(531) 03.07.17, 04.05.02, 26.01.02, 27.05.01, 08.01.06
(510), (511) 40 Przetwarzanie żywności i napojów, Przetwa-
rzanie żywności.



146 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT24/2021

(210) 528989 (220) 2021 05 18
(731) TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg
(540) (znak słowny)
(540) DIAMENT
(510), (511) 4 Węgiel i produkty węglowe, ekogroszek, wę-
giel kamienny, węgiel o niskiej zawartości siarki, ekologicz-
ne paliwa węglowe, paliwa kopalne, paliwa stałe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej węgla, produktów wę-
glowych, ekogroszku, węgla kamiennego, węgla o niskiej 
zawartości siarki, ekologicznego paliwa węglowego, paliw 
kopalnych, paliw stałych, 39 Konfekcjonowanie węgla i pro-
duktów węglowych, transport, dystrybucja, magazynowanie 
węgla i produktów węglowych, 40 Obróbka i przetwarzanie 
węgla i produktów węglowych.

(210) 528991 (220) 2021 05 18
(731) PETROSYAN VAHAGN, Gniezno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Taste of Paradise

(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.07, 08.01.18
(510), (511) 30 Lody, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z lodami.

(210) 528995 (220) 2021 05 18
(731) ASZYK ADAM, Elbląg
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAR

(531) 26.04.09, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport.

(210) 528997 (220) 2021 05 18
(731) INSTANCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czar Sushi

(531) 11.01.06, 01.15.09, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Sushi, Gotowe dania z ryżu, Chińskie pierożki 
gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewa-
ne (gyoza, gotowane), Dania na bazie ryżu, Gotowe potra-
wy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy na bazie 
ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Ryż aromatyzowany, Ryż 
gotowany na parze, Ryż kleisty zawijany w liście bambusa 
[Zongzi], Przekąski na bazie ryżu, Ryż smażony po chińsku, 
43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Bary, Bary przeką-
skowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie posiłków, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Usługi barów 
i restauracji, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej 
obsługi, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering).

(210) 529045 (220) 2021 05 19
(731) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANTA MEDICINA LAB

(531) 27.05.01, 05.01.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, 
Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Aromaty, Aro-
maty [olejki eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Balsamy do ciała, Balsamy do opa-
lania [kosmetyki], Balsamy do celów kosmetycznych, Esen-
cje eteryczne, Esencje do pielęgnacji skóry, Esencje i olejki 
eteryczne, 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy prebiotyczne, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
30 Kakao, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Ekstrakty 
kakaowe do spożycia przez ludzi, Kakao w proszku, Kakao 
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kakaowe 
napoje, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Mie-
szanki kakaowe, Wyroby z kakao, Napoje zawierające kakao, 
Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Mieszanki 
przypraw, Przyprawy, Sól, Czekolada, Czekoladki, Herbata, 
Gorąca czekolada, Herbaty, Kawa, Japońska zielona herba-
ta, Mieszanki herbat, Miód, Miód naturalny, Miód [do celów 
spożywczych], Mleczko pszczele, Propolis, 34 Machorka, 
Przybory dla palaczy, Tabaka, Tabaka bez tytoniu, Tabaka 
z tytoniem, Substytuty tytoniu, Herbata do palenia jako 
zamiennik tytoniu, Papierosy kretek do celów innych niż 
medyczne, Tytoń preparowany, Papierosy, Papierosy za-
wierające substytuty tytoniu, Cygaretki, Cygara, Substancje 
do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza sub-
stancje aromatyczne, Środki aromatyzujące do stosowania 
w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Fajki, 
Pojemniczki na tytoń.
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(210) 529091 (220) 2021 05 19
(731) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rodeo

(531) 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspo-
magające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, Nawozy, Nawozy dla 
rolnictwa, 5 Pestycydy, Pestycydy rolnicze.

(210) 529094 (220) 2021 05 19
(731) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty

(531) 29.01.15, 05.05.19, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.

(210) 529095 (220) 2021 05 19
(731) GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Żórawina
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złoty RZEPAK

(531) 05.05.20, 05.05.07, 05.05.18, 11.01.17, 26.11.01, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Oleje spożywcze, Tłuszcze jadalne.

(210) 529132 (220) 2020 05 20
(731) Amazon Technologies, Inc., Seatle, Washington, US
(540) (znak słowny)
(540) PANORAMA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
lub nagrane wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu 
rozwoju oprogramowania, Zestawy narzędzi do rozwo-
ju oprogramowania komputerowego (SDK) do widzenia 
komputerowego, widzenia maszynowego, uczenia maszy-
nowego, sztucznej inteligencji, analizy danych, głębokiego 
uczenia się, przetwarzania i analizy obrazów, Sprzęt kom-
puterowy do użytku w zakresie widzenia komputerowego, 
widzenia maszynowego, uczenia maszynowego, sztucz-
nej inteligencji, analizy danych, głębokiego uczenia się, 
przetwarzania i analizy obrazów, Sprzęt komputerowy 
umożliwiający zbieranie i analizę danych w aparatach 
fotograficznych, kamerach i czujnikach, Sprzęt kompute-
rowy umożliwiający udostępnianie danych w aparatach 
fotograficznych, kamerach i czujnikach, Zestawy narzę-
dzi do rozwoju oprogramowania komputerowego (SDK) 
umożliwiające zbieranie i analizę danych w aparatach 
fotograficznych, kamerach i czujnikach, Zestawy narzę-
dzi do rozwoju oprogramowania komputerowego (SDK) 
umożliwiające udostępnianie danych w aparatach foto-
graficznych, kamerach i czujnikach, Oprogramowanie 
komputerowe, do pobrania lub nagrane, do wdrażania 
i optymalizacji modeli w zakresie uczenia maszynowego, 
głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji, Oprogramo-
wanie komputerowe do lokalnego użytku oprogramo-
wania w chmurze, interfejsów programowania aplikacji 
(API) i danych w okresach bez podłączenia do chmury lub 
internetu, Urządzenia w architekturze edge computing, 
Oprogramowanie komputerowe w architekturze edge 
computing, do pobrania lub nagrane, 42 Usługi dostawcy 
aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie wykorzystu-
jące sztuczną inteligencję do użytku w zakresie rozwoju 
oprogramowania, Zapewnienie sztucznej inteligencji 
i technologii uczenia maszynowego w celu zwiększenia 
możliwości widzenia komputerowego w aparatach foto-
graficznych, kamerach i czujnikach, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) obejmujące sztuczną inteligencję do stoso-
wania w rozwoju oprogramowania, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) w zakresie widzenia komputerowego, wi-
dzenia maszynowego, uczenia maszynowego, sztucznej 
inteligencji, analizy danych, głębokiego uczenia się, prze-
twarzania i analizy obrazów, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) umożliwiające zbieranie danych i analizę w apara-
tach fotograficznych, kamerach i czujnikach, Oprogramo-
wanie jako usługa (SaaS) umożliwiające udostępnianie da-
nych w aparatach fotograficznych, kamerach i czujnikach, 
Oprogramowanie jako usługa do wdrażania i optymaliza-
cji modeli w zakresie widzenia komputerowego, widzenia 
maszynowego, uczenia maszynowego, sztucznej inteli-
gencji, analizy danych, głębokiego uczenia się, przetwa-
rzania i analizy obrazów, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) obejmujące oprogramowanie do lokalnego wyko-
rzystania oprogramowania w chmurze, Oprogramowanie 
jako usługa (SaaS) do lokalnego wykorzystania oprogra-
mowania w chmurze, interfejsów programowania aplika-
cji (API) i danych w okresach bez podłączenia do chmury 
lub internetu, Usługi technologiczne, mianowicie elektro-
niczne przechowywanie danych.

(210) 529607 (220) 2021 05 31
(731) ZAJĄC SEBASTIAN YIVO, Rybnik
(540) (znak słowny)
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(540) YIVO
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, 
multimedialne i fotograficzne, Przejściówki audio, Konwerte-
ry prądu stałego/prądu zmiennego, Kable SCART, Filtry elek-
tryczne, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Aparatura 
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elek-
trycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu 
energii elektrycznej, Adaptery elektryczne do użytku 
w gniazdach zapalniczek pojazdów, Adaptery prądu zmien-
nego, Adaptery sieciowe, Adaptory elektryczne, Aparatura 
do kondycjonowania energii, Aparatura i urządzenia do prze-
kształcania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia 
do regulowania elektryczności, Aparatura i urządzenia 
do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządze-
nia do przełączania energii elektrycznej, Aparatura kontrolna 
[energia elektryczna], Aparatura łączeniowa [elektryczna], 
Automatyczne wyłączniki czasowe, Autotransformatory, 
Bezprzewodowe przełączniki, Bloki do rozprowadzania prą-
du elektrycznego, Człony dopasowujące stosowane w urzą-
dzeniach zasilających, Dystrybutory mocy [elektryczne], 
Dzielniki mocy [elektryczne], Elektroniczne konwertery czę-
stotliwości do silników elektrycznych dużej prędkości, Elek-
troniczne moduły ładowalne, Elektroniczne regulatory mocy, 
Elektroniczne transformatory mocy, Elektroniczne zasilacze, 
Elektryczne adaptery napięcia, Elektryczne łączniki dopaso-
wujące, Elektryczne łączniki wtykowe, Elektryczne panele 
rozdzielcze do sieci elektrycznej, Elektryczne przemienniki 
częstotliwości, Elektryczne puszki odgałęźne, Elektryczne re-
gulatory ładowania, Elektryczne ściemniacze światła, Elek-
tryczne transformatory sieci zasilającej, Elektryczne transfor-
matory do zabawkowych kolejek, Elektryczne urządzenia 
przełączające, Elektryczne urządzenia wspomagające, Elek-
tryczne wyłączniki automatyczne, Elektryczne wyłączniki 
samoczynne, Indukcyjne regulatory napięcia, Instalacja od-
gromowa, Instalacja odgromowa [piorunochrony], Inwertery 
elektryczne, Inwertory AC/DC, Inwertory prądu stałego/ prą-
du zmiennego, Jednostki zasilania [transformatory], Kable 
rozruchowe do akumulatorów, Komparatory, Kompensatory 
zmiennych statycznych (SVC), Komutatory, Kondycjonery 
sieciowe, Konwertery częstotliwości, Konwertery elektrycz-
ne, Konwertery energii elektrycznej, Konwertery napięcia 
na prąd, Konwertery prądowe, Konwertery prądu stałego, 
Konwertery wielkiej częstotliwości, Lampy prostownicze, 
Maszyny do rozprowadzania energii elektrycznej, Miniaturo-
we przerywacze obwodów, Moduły prostownikowe, Mody-
fikator fazowy, Ochraniacze przed udarem napięciowym, 
Ochronniki przeciwprzepięciowe, Ochronniki przepięciowe, 
Ograniczniki [elektryczność], Ograniczniki prądu elektrycz-
nego, Ograniczniki przepięć, Panele do rozdziału energii 
elektrycznej, Panele sterowania wind, Podzespoły zasilaczy 
elektrycznych, Powielacze wysokiego napięcia, Prąd (Pro-
stowniki -), Prostowniki, Prostowniki do alternatorów, Pro-
stowniki elektryczne, Prostowniki prądu elektrycznego, 
Przejściówki [adaptery] podróżne do wtyczek elektrycznych, 
Przekaźniki elektroniczne, Przekaźniki elektryczne, Przekaźni-
ki mocy, Przekładnik prądowy, Przekładniki prądu elektrycz-
nego, Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki do-
stępowe, Przełączniki piezoelektryczne, Przełączniki prądu 
elektrycznego, Przełączniki wysokiej częstotliwości, Przełącz-
niki zaczepów do przekładników elektrycznych, Przemiennik 
częstotliwości, Przemienniki częstotliwości [elektroniczne], 
Przemienniki [inwertery], Przemienniki [inwertory] do do-
staw energii elektrycznej, Przemienniki, inwertory [elektrycz-
ność], Przerywacze obwodu elektrycznego, Przerywacze 
prądowe, Przetwornice jednotwornikowe, Przetworniki czę-
stotliwości, Przetworniki elektryczne, Przetworniki napięcia, 

Przetworniki napięcia na prąd, Przetworniki prądu, Przetwor-
niki prądu elektrycznego, Przetworniki prądu stałego, Przy-
rządy do uziemiania, Pulpity rozdzielające [elektryczność], 
Puszki na przełączniki elektryczne, Puszki odgałęźne [elek-
tryczność], Ręczne rektyfikatory, Reduktory [elektryczność], 
Regulatory energii elektrycznej, Regulatory napięcia, Regula-
tory napięcia do energii elektrycznej, Regulatory napięcia 
do pojazdów, Regulatory napięcia statycznego, Regulatory 
oświetlenia, Regulatory świateł scenicznych, Rozdzielacze 
energii elektrycznej, Ściemniacze, Ściemniacze światła, Sele-
nowe ochraniacze przed udarem napięciowym, Stabilizatory 
częstotliwości, Stabilizatory napięcia, Stateczniki elektronicz-
ne do celów oświetleniowych, Sterowniki elektryczne, Ste-
rowniki LED, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Tablice roz-
dzielcze [elektryczność], Tablice sterownicze [elektryczność], 
Terminale odgałęźne, Tłumiki udarów napięciowych, Trans-
formatory, Transformatory częstotliwości, Transformatory 
elektroniczne, Transformatory elektryczne, Transformatory 
impedancji, Transformatory mocy do celów wzmacniania, 
Transformatory napięcia, Transformatory napięcia elektrycz-
nego, Transformatory obniżające napięcie, Transformatory 
podwyższające napięcie, Transformatory pojemnościowe 
napięcia, Transformatory rozdzielcze, Transformatory spawal-
nicze, Transformatory suche, Transformatory wysokiego na-
pięcia, Urządzenia do kontroli elektrostatyczności, Urządze-
nia do ochrony przeciwprzepięciowej, Urządzenia do regula-
cji energii elektrycznej, Urządzenia do stabilizacji częstotli-
wości, Urządzenia do stabilizowania napięcia, Urządzenia 
do sterowania mocą [elektryczne], Urządzenia do sterowania 
prądem elektrycznym, Urządzenia do zmieniania częstotli-
wości, Urządzenia elektryczne do monitorowania sieci zasila-
jącej, Urządzenia i przyrządy do regulacji dystrybucji energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania uży-
cia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do groma-
dzenia energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do stero-
wania dystrybucją energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do przekazu energii elektrycznej do jej użytkowania, 
Urządzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycz-
nej, Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii 
elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do przekształcania dys-
trybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy do prze-
łączania dystrybucji energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do przełączania korzystania z energii elektrycznej, 
Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], Urządze-
nia zasilające napięcia przemiennego, Wyłączniki elektrycz-
ne [przełączniki], Wyłączniki samoczynne, Wyłączniki samo-
czynne awaryjne, Wyłączniki zegarowe, Wzmacniacze mocy, 
Zabezpieczenia przepięciowe, Zapłonniki do lamp fluore-
scencyjnych, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, 
Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze niskiego napię-
cia, Zasilacze sieciowe, Zasilacze sieciowe do podręcznych 
urządzeń do gier elektronicznych, Zasilacze sieciowe [trans-
formatory], Zasilacze wysokonapięciowe, Zewnętrzne prze-
kaźniki mocy, Źródła zasilania podłączone do urządzeń au-
dio do użytku w pojazdach mechanicznych, Adaptery bate-
rii, Akumulatorki do powtórnego naładowania, Akumulatory 
alkaliczne, Akumulatory do pojazdów, Akumulatory do po-
jazdów elektrycznych, Akumulatory do projektorów, Akumu-
latory, elektryczne, do pojazdów, Akumulatory energii foto-
woltaicznej, Akumulatory niklowo-kadmowe, Akumulatory 
samochodowe, Akumulatory typu push-on [wciskane], Aku-
mulatory zapłonowe, Aparatura i urządzenia do gromadze-
nia elektryczności, Banki energii, Baterie, Baterie akumulato-
rowe do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie 
akumulatorowe litowe, Baterie anodowe, Baterie do apara-
tów słuchowych, Baterie do elektronicznych papierosów, Ba-
terie do elektronicznych przyborów dla palaczy, Baterie 



Nr  ZT24/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 149

do latarek kieszonkowych, Baterie do papierosów elektro-
nicznych, Baterie do ponownego ładowania, Baterie do tele-
fonów, Baterie do telefonów komórkowych, Baterie do wa-
poryzatorów, Baterie dodatkowe do telefonów komórko-
wych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie litowe, Bate-
rie litowo-jonowe, Baterie słoneczne, Baterie słoneczne 
do celów przemysłowych, Baterie słoneczne do ponownego 
ładowania, Baterie słoneczne do użytku domowego, Baterie 
suche, Bezprzewodowe podkładki ładujące do smartfonów, 
Dodatkowe zestawy baterii, Elektrody ogniw paliwowych, 
Elektrolizery [ogniwa elektrolityczne], Elektryczne akumula-
tory do zasilania pojazdów elektrycznych, Grodzie akumula-
torów elektrycznych, Jednostki zasilania [baterie], Kompen-
sacyjne ładowarki baterii, Ładowalne baterie elektryczne, 
Ładowarki, Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Łado-
warki baterii elektrycznych, Ładowarki bezprzewodowe, Ła-
dowarki dla akumulatorów, Ładowarki do akumulatorów 
do pojazdów silnikowych, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
do baterii do domowych maszyn do gier wideo, Ładowarki 
do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, 
Ładowarki do baterii słonecznych, Ładowarki do elektronicz-
nych papierosów, Ładowarki do elektronicznych przyborów 
dla palaczy, Ładowarki do joysticków, Ładowarki do papiero-
sów elektronicznych, Ładowarki do samochodów elektrycz-
nych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów 
komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, 
do użytku w pojazdach, Ładowarki do waporyzatorów, Ła-
dowarki przenośne, Ładowarki samochodowe, Ładowarki 
sieciowe, Ładowarki USB, Ładowarki USB do elektronicznych 
papierosów, Ogniwa galwaniczne, Ogniwa i baterie elek-
tryczne, Ogniwa i baterie suche, Ogniwa mokre, Ogniwa pa-
liwowe, Ogniwa słoneczne, Ogniwa suche, Ogniwa suche 
elektryczne, Płyty do akumulatorów elektrycznych, Płyty 
do baterii, Przenośne etui do ładowania papierosów elektro-
nicznych i waporyzatorów, Pudełka na baterie, Rozruszniki 
akumulatorowe, Separatory baterii, Siatki do baterii, Skrzynki 
akumulatorowe, Skrzynki na baterie, Stacje dokujące, Szklane 
obudowy do akumulatorów, Szybkie ładowarki do urządzeń 
mobilnych, Terminale bateryjne, Transformatory typu fly-
back, Ultrakondensatory do magazynowania energii, Urzą-
dzenia do ładowania, Urządzenia do ładowania akumulato-
rów, Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, 
Urządzenia do ładowania baterii, Urządzenia do magazyno-
wania energii elektrycznej, Urządzenia ładujące do sprzętu 
nadającego się do ponownego ładowania, Urządzenia pod-
grzewające baterie, Zasilacze awaryjne UPS, Zasilacze 
do ogrodzeń elektrycznych, Zasilacze do smartfonów, Zasila-
cze prądu stałego, Zasilacze prądu stałego i zmiennego, Za-
silacze przenośne (akumulatory), Zasilacze sieciowe [baterie], 
Zestawy baterii, Źródła energii do ogrodzeń elektrycznych, 
Anteny jako części składowe, Kable i przewody elektryczne, 
Obwody elektryczne i obwody drukowane, Adaptery do słu-
chawek, Adaptery do wtyczek, Adaptery kart typu flash, Ada-
ptery USB, Anody, Anteny płaskie strefowe, Antykatody, Apa-
ratura do odczytywania kart, Balasty do oprawek oświetlenia 
elektrycznego, Bezpieczniki do pojazdów, Bezpieczniki 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], Bezpieczniki do urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Bezpieczniki elektryczne, Bez-
pieczniki topikowe, Bezpieczniki układowe, Bipolarne tranzy-
story, Bloki balunów, Bloki bezpieczników, Bloki połączenio-
we [kable elektryczne], Bloki układów dopasowujących im-
pedancje, Bloki wielogniazdowe, Boczniki prądowe, Bufory 
elektryczne, Ceramiczne bezpieczniki, Cewki chipowe, Cew-
ki cylindryczne [solenoidy], Cewki dławikowe do użytku 
w urządzeniach elektrycznych, Cewki elektroniczne, Cewki 
elektryczne, Cewki indukcyjne elektroniczne, Cewki [induk-
tory], Cewki o tłumieniu przejściowym, Cewki odchylające, 

Chipy elektroniczne dla producenta układów scalonych, 
Chłodnice do komponentów elektronicznych, Cyrkulatory 
[elektryczne lub elektroniczne podzespoły], Czytniki dysków 
optycznych, Czujniki termistorowe, Czytniki kart, Czytniki 
kart chipowych, Czytniki kart elektronicznych, Czytniki kart 
IC, Czytniki kart inteligentnych, Czytniki kart kredytowych, 
Czytniki kart typu flash, Czytniki pasków magnetycznych, 
Diaki, Diody świecące [LED], Domowe przełączniki [elek-
tryczne], Dotykowe panele sterowania, Dwuwarstwowe 
kondensatory, Działa elektronowe, Dzielniki częstotliwości, 
Dzielniki napięcia, Ekrany dotykowe [elektroniczne], Elastycz-
ne powłoki (osłony) do kabli elektrycznych, Elektrody, Elek-
trody grafitowe, Elektroniczne części składowe automatów 
hazardowych, Elektroniczne ekrany dotykowe, Elektroniczne 
elementy składowe, Elektroniczne przekaźniki miniaturowe, 
Elektroniczne przełączniki dotykowe, Elektroniczne przyrzą-
dy sterujące, Elektroniczne systemy nawigacyjne, Elektro-
niczne tabliczki dotykowe [touchpad], Elektronowe lampy 
odbiorcze, Elektronówki, Elektryczne bezpieczniki stykowe, 
Elektryczne bloki stykowe, Elektryczne cewki oporowe, Elek-
tryczne chorągiewki końcówkowe, Elektryczne gniazda 
wtyczkowe, Elektryczne gniazdka i kontakty, Elektryczne 
końcówki zaciskowe, Elektryczne linie opóźniające, Elektrycz-
ne listwy zaciskowe, Elektryczne lub elektroniczne moduły 
kontrolno-sterujące, Elektryczne panele kontrolne, Elektrycz-
ne panele przyciskowe, Elektryczne płytki stykowe, Elek-
tryczne przełączniki przechylne [dwustabilne], Elektryczne 
przełączniki przyciskowe, Elektryczne przełączniki ramowe, 
Elektryczne przełączniki błyskowe, Elektryczne pulpity ste-
rownicze, Elektryczne siłowniki liniowe, Elektryczne skrzynki 
sterownicze, Elektryczne tablice rozdzielcze, Elektryczne ta-
bliczki dotykowe [touchpad], Elektryczne terminale złączy 
wtykowych, Elektryczne tuleje sprzęgłowe, Elektryczne urzą-
dzenia połączeniowe, Elektryczne wtyczki połączeniowe, 
Elektryczne wyłączniki czasowe, Elektryczne wyłączniki 
oświetleniowe, Elektryczne wyłączniki przyciskowe, Elek-
tryczne wyłączniki przyciskowe blaszkowe, Elektryczne  
(Złącza -), Elektryczne złącza dopasowujące, Elektryczne złą-
cza szpilkowe, Elektryczne złącza wtyczkowe, Elementy elek-
troniczne stosowane w maszynach, Elementy mikroelektro-
niczne, Elementy półprzewodnikowe, Elementy składowe 
obwodów elektrycznych, Elementy składowe układów elek-
trycznych, Elementy układów elektrycznych, Etykietki 
do oznaczania elektrycznych przewodów, Falowody do do-
starczania wiązek wysokoenergetycznych, Filtry indukcyjno-
-pojemnościowe, Filtry sieciowe, Fotoczułe półprzewodniki, 
Fotokomórki, Fotorezystory, Generatory kodu czasowego, 
Gniazda do zasilania energią elektryczną, Gniazda przekaźni-
kowe, Gniazda przełączające [elektryczne], Gniazda telefo-
niczne, Gniazda telewizyjne, Gniazda tranzystorów, Gniazdka 
do golarek elektrycznych, Gniazdka elektryczne, Gniazdka 
elektryczne zawierające timery, Gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty [złącza elektryczne], Induktory [cewki], Induktory [elek-
tryczność], Interfejsy elektroniczne do platform symulatora 
ruchu, Instalacje elektryczne, Interfejsy szyn, Iskierniki próż-
niowe, Izolatory przeciążeniowe, Izolowane złącza elektrycz-
ne, Jednostki łączące [styki elektryczne], Jednostki pamięci 
elektronicznych, Kable do anten, Kable do mobilnego połą-
czenia wysokiej jakości (MHL), Kable elektryczne pośrednie, 
Kable uziemiające, Kanały elektroinstalacyjne, Karkasy dla 
cewek elektrycznych, Karty pamięci typu flash, Karty pamię-
ciowe, Karty rozszerzenia pamięci, Katody, Kineskopy, Klawia-
tury z wybieraniem tonowym, Kolektory elektryczne, Kolek-
tory prądowe, Kolorowe wideoprocesory, Kołyski montażo-
we [elektryczne], Kompensatory synchroniczne, Komponen-
ty elektroniczne do kart z obwodami scalonymi, Koncen-
tryczne tłumiki, Końcówki [elektryczność], Kondensatory, 
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Kondensatory ceramiczne, Kondensatory dostrojcze, Kon-
densatory elektroniczne, Kondensatory mocy, Kondensatory 
o zmiennej pojemności, Kondensatory próżniowe, Konden-
satory sprzęgające, Kondensatory stałe, Kondensatory wyso-
kiego napięcia, Kontaktrony, Konwerter częstotliwości 
do oscylatorów wzbudzających, Konwertery poziomów, 
Kropki kwantowe [krystaliczne materiały półprzewodniko-
we], Krzemowe prostowniki sterowane, Kurzoodporne 
gniazdka do wtyczek telefonów komórkowych, Łączniki 
do przewodów elektrycznych, Łączniki dźwigienkowe, Łącz-
niki elektroniczne, Łączniki elektryczne, Łączniki kabli kon-
centrycznych, Łączniki koncentryczne, Łączniki mikrofalowe, 
Łączniki mocy, Łączniki wtykowe, Łączniki zbliżeniowe, Łą-
czówki elektryczne, Łączówki zaciskowe, Lampki ostrzegaw-
cze do desek rozdzielczych, Listwy przeciwprzepięciowe, 
Miedziane złącza cewki symetryzatorów antenowych, Mo-
dulatory promieniowe, Modulatory światła, Moduły pamięci 
elektronicznych, Moduły pamięciowe, Moduły połączenio-
we do sterowników elektrycznych, Moduły przerywające, 
Moduły rozszerzenia pamięci, Moduły sterująco-kontrolne 
[elektryczne], Moduły wejściowe, Moduły zasilania, Mono-
krystaliczne wafle krzemowe, Monolityczne kondensatory 
ceramiczne, Mufki instalacyjne [elektryczne], Nadajniki in-
dukcyjne, Nadajniki radiowe do pilotów, Napędy dysków 
optycznych, Napędy [stacje] dysków optycznych, Obrotowe 
krzywkowe łączniki krańcowe, Obudowy do złączy elek-
trycznych, Obudowy gniazdek elektrycznych, Obudowy 
przyrządów elektrycznych, Obudowy urządzeń elektrycz-
nych, Odbiorniki elektryczne, Odbiorniki radiowe do pilotów, 
Odbiorniki sygnałów elektronicznych, Odłączniki, Odtwarza-
cze dysków optycznych, Ograniczniki napięcia, Okrągłe złą-
cza wtykowe, Oporniki elektryczne, Oporniki elektryczne 
[rezystory], Oporniki indukcyjne, Oporniki [rezystory], Oscyla-
tory, Oscylatory elektryczne, Oscylatory krystaliczne, Oscyla-
tory kwarcowe z kompensacją temperatury, Osłony do gniaz-
dek elektrycznych, Osprzęt do oświetlenia ściennego [prze-
łączniki], Ozdobne osłony na płytki przełączników, ukształto-
wane, Pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, Panele 
dotykowe, Panele sterownicze do kuchenek, Panele światło-
wodowe, Płytki ceramiczne zawierające obwody drukowa-
ne, Płytki krzemowe, Płytki krzemowe [do układów scalo-
nych] półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [obwody scalo-
ne] półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [układy scalone] 
półprzewodnikowe, Płytki krzemowe [układy scalone], Płytki 
półprzewodnikowe, Płytki przełączników elektrycznych, Pły-
ty pamięci, Płyty połączeniowe [elektryczne], Płyty słonecz-
ne, Podzespoły elektroniczne, optyczne, Podzespoły elektro-
techniczne, Polimerowe diody elektroluminescencyjne 
[PLED], Półprzewodniki, Półprzewodniki elektroniczne, Pół-
przewodnikowe płytki strukturalne, Półprzewodnikowe ze-
społy pamięciowe, Potencjometry cyfrowe, Powłoki ela-
styczne na przewodniki elektryczne, Pręty przewodzące, 
Przejściówki do kabli, Przejściówki do kabli telefonów komór-
kowych, Przejściówki do wtyczek elektrycznych, Przejściówki 
/ rozgałęziacze do kabli, Przejściówki w postaci rozgałęziaczy 
elektrycznych, Przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], 
Przekaźniki dla stacji radiowych i telewizyjnych, Przekaźniki 
do zabezpieczenia nadnapięciowego, Przekaźniki elektro-
magnetyczne, Przekaźniki koncentryczne, Przekaźniki nad-
miarowe, Przekaźniki ochronne do silnika, Przekaźniki pół-
przewodnikowe, Przekaźniki stopniowe, Przekaźniki wrażli-
we na światło, Przekaźniki zatrzaskowe uruchamiane impul-
sowo, Przełączniki [antenowe] (nadawanie-odbiór), Przełącz-
niki czujnikowe, Przełączniki dotykowe [elektryczne], Prze-
łączniki dziesiętne, Przełączniki elektromagnetyczne, Prze-
łączniki elektryczne, Przełączniki haczykowe, Przełączniki 
koncentryczne, Przełączniki magnetyczne, Przełączniki 

mocy, Przełączniki o styku rtęciowym, Przełączniki obrotowe 
elektryczne, Przełączniki punktowe [elektryczne], Przełączni-
ki regulacji wilgotności, Przełączniki ściemniające, Przełączni-
ki styków mechanicznych, Przełączniki temperaturowe, Prze-
łączniki uniwersalne [elektroniczne], Przenośne gniazda wty-
kowe, Przepusty prądowe, Przesuwniki fazowe, Przesuwniki 
fazowe do sprzętu łącznościowego, Przetworniki ciśnienia 
na prąd, Przewód transmisyjny antenowy, Przewodniki elek-
tryczne, Przewody elektromagnetyczne, Przewody metalo-
we [elektryczne], Przewody uziemiające, Przyciski do dzwon-
ków, Przyrządy półprzewodnikowe, Przystawki do kart typu 
flash, Pulpity operatora [elektryczność], Pulpity rozdzielcze 
[elektryczność], Pulpity złączy elektrycznych, Puszki do połą-
czeń elektrycznych, Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łącze-
niowe, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypu-
stowe energii elektrycznej, Radiatory, Reaktory elektryczne, 
Reostaty, Rezonatory, Rezonatory ceramiczne, Rezonatory 
kwarcowe, Rezonatory współosiowe, Rezystory elektryczne, 
Rezystory indukcyjne, Rezystory nastawne [potencjometry], 
Rezystory zmienne, Rozdzielacze układowe, Rurki światło-
czułe, Rurki wskaźnikowe do badania jonów, Skrzynki bez-
piecznikowe, Skrzynki boczników elektrycznych, Skrzynki 
do bezpieczników elektrycznych, Skrzynki opornikowe, 
Skrzynki pojemnościowe, Skrzynki połączeniowe [elektrycz-
ne], Skrzynki przyłączeniowe [elektryczność], Skrzynki roz-
dzielcze elektryczne, Skrzynki rozdzielcze zasilania, Skrzynki 
rozgałęźne [elektryczność], Skrzynki zaciskowe, Skrzynki zaci-
skowe do przewodów elektrycznych, Skrzynki zaciskowe 
[elektryczne], Skrzynki zasilające, Sprężarki [elektryczne lub 
elektroniczne podzespoły], Sprzęt do odczytywania kart, 
Sprzężenia elektryczne, Statecznik do lampy fluorescencyj-
nej stosowanej w oświetleniu elektrycznym, Stateczniki 
do gazowych lamp wyładowczych, Stateczniki do lamp flu-
orescencyjnych, Stateczniki do lamp halogenowych, Sta-
teczniki do świateł halogenowych, Stateczniki elektroniczne 
do lamp wyładowczych, Stateczniki [oświetlenie], Sterowniki 
do falowników, Sterowniki terminali [elektryczne], Styczniki 
termiczne, Styki elektryczne, Styki elektryczne z metali szla-
chetnych, Superluminescencyjne diody laserowe, Symetry-
zatory, Szafki przystosowane do urządzeń elektrycznych, 
Szafy na wyłączniki elektryczne, Szkło pokryte powłoką prze-
wodzącą elektryczność, Szyny tulejowe, elektryczne, Szyny 
zbiorcze, Szyny zbiorcze elektryczne do dystrybucji, Tablice 
do połączeń elektrycznych, Tablice rozdzielcze, Tablice roz-
dzielcze [elektryczne], Tensometry, Terminatory elektryczne, 
Termistory, Termistory do kontroli wody i oleju, Tetrody, Tor-
by antystatyczne, Tranzystory, Tranzystory [elektronika], Tran-
zystory jednozłączowe, Triody, Triody planarne, Tunery ka-
blowe, Tworniki do stosowania w urządzeniach elektrycz-
nych, Tworniki elektryczne, Tworniki [elektryczność], Tyratro-
ny, Tyrystory, Uchwyty bezpiecznikowe, Urządzenia cyfrują-
ce do ogniw obciążnikowych [pomiary siły], Urządzenia 
do aktywnego chłodzenia do podzespołów elektronicznych, 
Urządzenia do regulowania temperatury [przełączniki elek-
tryczne] do maszyn, Urządzenia do regulowania temperatu-
ry [przełączniki elektryczne], Urządzenia do regulowania 
temperatury [przełączniki elektryczne] do pojazdów, Urzą-
dzenia do zamykania obwodów elektrycznych, Urządzenia 
pamięci, Urządzenia pamięciowe, Urządzenia pamięciowe 
do przechowywania danych, Urządzenia półprzewodniko-
we, Urządzenia prądu szczątkowego, Warystory, Wielofunk-
cyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotykowe, Włączniki 
światła, Wlewki stanowiące przygotowane podłoża do pro-
dukcji półprzewodników, Włókna magnetyczne, Włókna 
przewodzące światło, Wskaźniki bezpiecznikowe, Wskaźniki 
częstotliwości, Wtyczki, Wtyczki bananowe, Wtyczki do złą-
czy pośrednich, Wtyczki elektryczne, Wtyczki, gniazdka 
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i inne kontakty (Elektryczne -), Wtyczki prądowe, Wtyczki 
typu jack, Wtyczki zabezpieczające, Wtyki przewodów zasila-
jących, Wyłączniki ciśnieniowe, Wyłączniki do dezaktywacji 
poduszek powietrznych w samochodach, Wyłączniki krań-
cowe, Wyłączniki termiczne, Wyładowcze lampy rurowe, 
elektryczne, inne niż do oświetlania, Wzbudnice statyczne, 
Wzbudniki elektryczne, Wzmacniacze lampowe, Wzmacnia-
cze linii, Wzmacniaki dla stacji radiowych i telewizyjnych, Za-
ciski szczękowe [przewodniki elektryczne], Zaciski uziemiają-
ce, Zaciski uziomowe, Zapłonniki do lamp elektrycznych, 
Zasilacze sieciowe do urządzeń do gier wideo dla konsu-
mentów, Zaślepki elektryczne, Zdalne przełączniki multi-
funkcyjne, Zdalnie sterowane gniazdka, Zespół cewek od-
chylających, Zespoły połączeń bezpiecznikowych, Zespoły 
przełączników elektrycznych, Zespoły przewodów elek-
trycznych, Zespoły przewodów elektrycznych do samocho-
dów, Zintegrowane elektroniczne systemy powiadamiania 
o zagrożeniach do samochodów, Zintegrowane elektronicz-
ne systemy bezpieczeństwa do samochodów do unikania 
zagrożeń i kolizji, Zintegrowane elektroniczne systemy 
wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, Zintegro-
wane elektroniczne systemy zabezpieczające do pojazdów 
lądowych, Złącza elektryczne, Złącza gwintowane do kabli 
elektrycznych, Złącza radarowe, Złącza wysokiego napięcia 
do świec zapłonowych, Złączki do przewodów elektrycz-
nych, Złączki [elektryczność], Złączówki koncentryczne, 
Znaczniki do przewodów elektrycznych, Anteny, Anteny czę-
stotliwości radiowych, Anteny do odbioru programów nada-
wanych drogą satelitarną, Anteny do radarów, Anteny 
nadawcze fal radiowych, Anteny radiowe, Anteny samocho-
dowe, Anteny sygnałowe, Elementy konstrukcyjne do anten, 
Gniazdka do anten, Komponenty wykorzystujące częstotli-
wość radiową, Konwertery antenowe, Listwy zasilające 
z gniazdami przenośnymi, Urządzenia wspomagające do an-
ten, Wzmacniacze antenowe, Zwrotnice antenowe, Dławiki 
przeciążeniowe kabli, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany 
izolowany, Druty gołe, Druty magnetyczne, Druty metalowe 
[elektryczne], Druty nawojowe [elektryczność], Druty oporo-
we, Druty [przewody] elektryczne, Druty termoparowe, Elek-
tryczne druty oporowe, Elektryczne emaliowane przewody, 
Elektryczne kable do ładowania, Elektryczne kable interfejso-
we, Elektryczne kable połączeniowe, Elektryczne kable z izo-
lacja mineralną, Etykietki do oznaczania kabli elektrycznych, 
Etykietki do oznaczania przewodów elektrycznych, Instalacje 
elektrycznego okablowania, Izolowane przewody elektrycz-
ne, Kable antenowe do prądu o dużym natężeniu, Kable 
do baterii, Kable do gitar, Kable do transmisji sygnału elek-
trycznego, Kable elektroenergetyczne, Kable elektroniczne, 
Kable elektryczne, Kable elektryczne do łączenia, Kable elek-
tryczne termoodporne, Kable elektryczne powlekane gumą, 
Kable elektryczne (Tuleje złączowe do -), Kable izolowane 
do instalacji elektrycznych, Kable metalowe [elektryczne], 
Kable połączeniowe, Kable rozruchowe, Kable rozruchowe 
do silników, Kable startowe, Kable typu jack, Kable urucha-
miające, Kable zapłonowe, Kable zasilające do projektorów, 
Kanały do elektrycznych kabli, Kanały do kabli elektrycznych, 
Końcówki wtykowe do przewodów elektrycznych, Kondy-
cjonery sieci energetycznych, Markery identyfikacyjne do ka-
bli elektrycznych, Materiały na przewody instalacji elektrycz-
nych [kable], Metalowe gwintowane złącza kablowe, Nici 
identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, Obudowy 
[puszki] do złączy kablowych, Ochronniki linii energetycz-
nych, Okablowanie elektryczne, Osłony kabli [przewody], 
Osłony na kable elektryczne, Osłony termopary, Oznaczniki 
przewodów elektrycznych, Podwodne kable zasilające, Pół-
przewodniki optyczne, Powłoki do identyfikacji przewodów 
elektrycznych, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Przedłu-

żacze, Przedłużacze do kabli elektrycznych, Przedłużacze 
elektryczne, Przewody do przekazu sygnałów optycznych, 
Przewody elektryczne, Przewody elektryczne do sprzętu 
do komunikacji, Przewody elektryczne termoodporne, Prze-
wody elektryczne izolowane, Przewody elektryczne w izola-
cji z plastiku, Przewody elektryczne ze stopów metali, Prze-
wody instalacji elektrycznych, Przewody montażowe [elek-
tryczne], Przewody termoparowe, Przewody termostatu, 
Przewody zapłonowe, Przewody zasilające, Puszki do kabli 
elektrycznych, Puszki połączeniowe kabli telefonicznych, 
Rurki izolacyjne na kable elektryczne, Skrzynki przyłączowe 
do przewodów elektrycznych, Tuleje łączące do kabli elek-
trycznych, Wiązki kablowe, Zelektryfikowane szyny do za-
wieszania reflektorów punktowych, Złącza do kabli, Złącza 
do kabli elektrycznych, Złącza do linii elektrycznych, Złącza 
do obwodów elektrycznych, Złącza do przewodów elek-
trycznych, Złącza kablowe do kabli elektrycznych, Złączki 
do przewodów [elektryczność], Złączki kablowe do kabli 
elektrycznych, Złączowe (Tuleje -) do kabli elektrycznych, 
Bierne obwody elektroniczne, Chipy elektroniczne, Chipy 
multiprocesorowe, Chipy półprzewodnikowe, Chipy [układy 
scalone], Chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, 
Cyfrowe procesory dźwięku, Cyfrowe procesory sygnałów, 
Czyste karty z obwodami scalonymi [czyste karty inteligent-
ne], Dodatkowe płytki obwodów drukowanych do łączenia 
komputerów z oprogramowaniem sieciowym, Dyktafony 
z układami scalonymi, Elastyczne płytki z obwodami elektro-
nicznymi, Elastyczne płytki z układami elektronicznymi, Elek-
troniczne obwody drukowane, Elektroniczne obwody ste-
rownicze, Elektroniczne obwody sterownicze do wentylato-
rów elektrycznych, Elektroniczne obwody sterownicze 
do grzejników elektrycznych, Elektroniczne obwody sterow-
nicze do elektrycznych instrumentów muzycznych, Elektro-
niczne procesory tekstu, Elektroniczne układy logiczne, Elek-
troniczne układy scalone, Elektryczne obwody drukowane, 
Elektryczne obwody scalone, Elektryczne obwody sterowni-
cze, Elektryczne płytki drukowane, Grubowarstwowe układy 
scalone hybrydowe, Hybrydowe obwody grubowarstwowe, 
Interfejsy DSI, Karty chipowe, Karty inteligentne [karty z ukła-
dem scalonym], Karty interfejsowe do urządzeń przetwarza-
nia danych w postaci obwodów drukowanych, Karty mikro-
procesorowe, Karty pamięci o dostępie swobodnym [RAM], 
Karty pamięci z układami scalonymi do użytku w grze 
na elektronicznych instrumentach muzycznych, Karty roz-
szerzenia, Karty wyposażone w mikroprocesory, Karty z mi-
krochipami, Karty z obwodami elektronicznymi, Karty z ob-
wodami scalonymi [zintegrowanymi], Karty z układami elek-
tronicznymi, Karty z układami scalonymi, Karty zawierające 
obwody scalone, Koprocesory matematyczne, Krzemowe 
układy scalone, Krzemowe układy scalone [podzespoły elek-
troniczne], Mikrochipy, Mikroprocesorowe urządzenia steru-
jące, Mikroprocesory, Mikroprocesory programowalne za po-
mocą oprogramowania, Mikroskopowe procesory wideo, 
Mikrosterowniki, Moduły multichipowe, Moduły układów 
scalonych, Moduły z obwodami scalonymi, Neonowe wskaź-
niki świetlne do stosowania w układach elektrycznych, Ob-
wody decyzyjne, Obwody do prądu o dużym natężeniu, 
Obwody drukowane, Obwody drukowane do odtwarzania 
wideo, Obwody elektroniczne zawierające zaprogramowa-
ne dane, Obwody elektryczne, Obwody [elektryczne lub 
elektroniczne], Obwody scalone, Obwody scalone wielko-
skalowe, Obwody scalone [zintegrowane], Obwody sterow-
nicze, Panele miedziane na płytki drukowane, Płytki dla ukła-
dów scalonych, Płytki drukowane, Płytki drukowane sterow-
ników, Płytki drukowane stosowane w telekomunikacji, Płytki 
drukowane wyposażone w układy scalone, Płytki z układami 
audio, Płytki z układami elektronicznymi, Płyty rozszerzeń 
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do obwodów drukowanych, Próbniki kontaktowe do płytek 
obwodów drukowanych, Procesory centralne, Procesory da-
nych, Procesory do obróbki błon rentgenowskich, inne niż 
do celów medycznych, Procesory dźwięku, Procesory głosu, 
Procesory komunikacyjne, Procesory modulacji impulsowo-
-kodowej, Procesory mowy, Procesory obrazów rastrowych 
[RIP], Procesory sygnałów, Procesory sygnałów analogo-
wych, Procesory użytkowe, Procesory wideo, Programowal-
ne analizatory stanów logicznych, Programowalne matryce 
logiczne [PLA], Programowalne mikroprocesory, Przetworni-
ki sygnałów do głośników audio, Rdzenie mikroprocesorowe, 
Układy analogowe, Układy elektroniczne, Układy elektrycz-
ne, Układy hybrydowe, Układy logiczne, Układy scalone, 
Układy scalone hybrydowe, Układy scalone zawierające 
kompletny system elektroniczny [SoC - System on a Chip], 
Układy skupiające do lamp elektropromieniowych, Układy 
sprzęgające do kamer wideo, Urządzenia do łączenia termo-
dźwiękowego, Urządzenia do przetwarzania sygnałów, Urzą-
dzenia do wywoływania klisz, Wielowarstwowe płytki ob-
wodów drukowanych, Zestawy układów scalonych, Zinte-
growane obwody elektroniczne, Falowniki fotowoltaiczne, 
Fotodiody, Fotokomórki do użycia z oświetleniem bezpie-
czeństwa, Fotoogniwa, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, 
Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania ener-
gii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaicz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie foto-
woltaiczne], Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaicz-
ne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Komórki fotowoltaiczne, Matryce do paneli słonecznych, 
Moduły fotowoltaiczne, Moduły słoneczne, Ogniwa słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne 
z krzemu krystalicznego, Panele słoneczne, Panele słonecz-
ne do wytwarzania energii elektrycznej, Przenośne panele 
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia 
fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecz-
nego na energię elektryczną, Cewki elektromagnetyczne, 
Cewki magnetyczne, Demagnetyzatory, Elektromagnesy, 
Elektromagnesy startowe, Filtry magnetyczne, Generatory 
pola magnetycznego, inne niż do celów medycznych, Ma-
gnesy, Magnesy dekoracyjne, Magnesy dekoracyjne na lo-
dówki, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, Magnesy 
dekoracyjne w kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, Magnesy do celów przemysłowych, Magne-
sy do wymazywania danych, Magnesy na lodówkę, Magnesy 
na lodówki, Magnesy podnoszące, Magnesy trwałe, Magne-
trony, Magnetyczne urządzenia do wykrywania słupków 
w ścianach, Magnetyzery, Nadprzewodzące urządzenia ma-
gnetyczne, Odznaki magnetyczne, Pióra magnetyczne, Płyt-
ki magnetyczne do użytku laboratoryjnego, Rdzenie magne-
tyczne, Urządzenia do rozmagnesowywania głowic, Akwa-
lungi, Aparaty oddechowe do nurkowania [rebreathery], 
Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, Awaryjne butle 
skompresowanego gazu do nurkowania, Balast nurkowy, 
Buty do nurkowania, Fajki z ustnikiem do oddychania pod 
wodą, Filtry do masek do oddychania [niemedyczne], Gogle 
dla nurków, Hełmy do nurkowania, Kamizelki ratowniczo-wy-
pornościowe dla nurków, Kamizelki ratunkowe dla nurków, 
Maski dla nurków, Maski do nurkowania, Maski do oddycha-
nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Nurkowanie (Maski do -), Odważniki, Okulary ochronne 
do nurkowania, Pasy balastowe do nurkowania, Pasy obcią-
żeniowe [do nurkowania], Pęcherze wypornościowe do ka-
mizelek nurkowych, Pływania podwodnego (Aparaty tleno-
we do -), Regulatory do nurkowania, Regulatory do tlenu, 
Regulatory tlenu, Rękawice dla nurków, Rurki do nurkowania, 
Rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, Skafandry dla 
nurków, Urządzenia do oddychania, inne niż do użytku me-

dycznego, Urządzenia do oddychania, inne niż do sztuczne-
go oddychania, Zaciski do nosa dla nurków i pływaków, Za-
tyczki do nosa do nurkowania, Zatyczki do uszu do nurkowa-
nia, Zbiorniki na powietrze do użytku przy nurkowaniu, 
Uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, 
Futerały na urządzenia do nawigacji satelitarnej, Okulary, 
okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Lasery, Wzmacnia-
cze optyczne, Aparatura do monitoringu obiektów śledzo-
nych [optyczna], Aparatura do monitoringu obiektów śle-
dzonych [teleskopowa], Okulary inteligentne, Aparatura 
optyczna na podczerwień, Artykuły optyczne, Deflektory 
wiązki optycznej, Filtry optyczne, Filtry do urządzeń optycz-
nych, Filtry podczerwieni, Filtry polaryzacyjne, Filtry ze szkła 
optycznego, Futerały na urządzenia optyczne, Kondensory 
optyczne, Łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsło-
necznych, Kwarcowe wzorce częstotliwości, Lusterka inspek-
cyjne, Lustra do kontroli pracy, Lustra [optyka], Mikroskopy 
z oświetleniem LED, Obiektywy, Obiektywy [soczewki] opty-
ka, Obiektywy wymienne, Odbłyśniki optyczne, Okulary 
do makijażu, Optyczne przesuwniki fazowe, Optyczne urzą-
dzenia do inwigilacji obiektów, Optyczne urządzenia do mo-
nitoringu obiektów śledzonych, Optyczne wykrywacze 
obiektów, Optyczny sprzęt do śledzenia obiektów, Osłony 
boczne do okularów, Półfabrykaty soczewek, Pryzmaty, Pry-
zmaty do celów optycznych, Pryzmaty [optyka], Przyrządy 
zawierające okular, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki 
optyczne, Soczewki powiększające oczy, Soczewki [szkła] 
optyczne, Soczewki z tworzywa sztucznego, Śruby mikro-
metryczne do instrumentów optycznych, Stereoskopy, Szkło 
do rotatora Faradaya, Szkło optyczne, Teleskopowe urządze-
nia do monitoringu obiektów śledzonych, Teleskopowe 
urządzenia do inwigilacji obiektów, Teleskopowe wykrywa-
cze obiektów, Teleskopowy sprzęt do śledzenia obiektów, 
Urządzenia do badań optycznych do użytku przemysłowe-
go, Urządzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy 
do astronomii, Urządzenia i przyrządy optyczne, Wzierniki 
optyczne, Wzierniki optyczne do przeprowadzania inspekcji, 
Diody laserowe, Instalacje laserowe, inne niż do celów me-
dycznych, Laserowe wskaźniki celu, Lasery do celów nauko-
wych, Lasery do użytku przemysłowego, Lasery na ciele sta-
łym, Lasery, nie do celów medycznych, Skalpele laserowe, 
inne niż do celów medycznych, Sprzęt laserowy nie do ce-
lów medycznych, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
Wskaźniki świecące [do wskazywania np. na mapie], Okulary 
korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Części do okularów, 
Kolorowe szkła kontaktowe, Modne okulary, Mostki do oku-
larów przeciwsłonecznych, Noski do okularów, Noski siliko-
nowe do okularów, Okulary lodowcowe, Oprawki do okula-
rów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów 
wykonane z metalu lub metalu łączonego z tworzywem 
sztucznym, Oprawki do okularów wykonane z metalu i ma-
teriału syntetycznego, Oprawki do okularów wykonane 
z metalu, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu 
i tworzyw sztucznych, Oprawki okularów wykonane z two-
rzyw sztucznych, Półfabrykaty soczewek do korekcji wzroku, 
Półfabrykaty soczewek okularowych, Przeciwsłoneczne oku-
lary na receptę, Soczewki korekcyjne [optyka], Szklane so-
czewki optyczne, Woreczki na okulary, Zapasowe soczewki 
do okularów, Zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, 
Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Binokle, Etui na akce-
soria optyczne, Etui na okulary, Etui na okulary dziecięce, Etui 
przystosowane do szkieł kontaktowych, Futerały na obiekty-
wy, Futerały na okulary, Gogle, Gogle korekcyjne do pływa-
nia, Gogle ochronne, Kontaktowe (Szkła -), Łańcuszki do bi-
nokli, Monokle, Ochronne okulary, Okulary, Okulary dla dzie-
ci, Okulary do czytania, Okulary (Etui na -), Okulary korekcyjne 
dla daltonistów, Okulary ochronne, Okulary (Oprawki do -), 
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Okulary optyczne, Okulary [optyka], Okulary polaryzacyjne, 
Oprawki do binokli, Oprawki do monokli, Oprawki do okula-
rów, Oprawki okularowe [puste], Optyczne artykuły, Osłony 
do okularów, Pince-nez, Pince-nez [binokle], Pojemniczki 
do soczewek kontaktowych, Pojemniczki na szkła kontakto-
we, Pojemniki do soczewek kontaktowych, Półfabrykaty so-
czewek kontaktowych, Przenośne pojemniczki na szkła kon-
taktowe, Smycze do okularów, Soczewki do okularów, So-
czewki okularowe, Szkła kontaktowe, Szkła kontaktowe (Po-
jemniczki na -), Sznureczki do binokli, Sznureczki do okula-
rów, Sznurki do okularów, Uchwyty do okularów, Urządzenia 
do mycia szkieł kontaktowych, Zauszniki do okularów, Etui 
na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary prze-
ciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Futerały na okulary 
słoneczne, Łańcuszki do okularów przeciwsłonecznych, 
Modne okulary przeciwsłoneczne, Nakładki na okulary sło-
neczne na magnes, Okulary słoneczne dla zwierząt domo-
wych, Oprawki do okularów słonecznych, Paski do okularów 
przeciwsłonecznych, Rzemienie do okularów, Soczewki 
do okularów słonecznych, Soczewki okularów słonecznych, 
Soczewki optyczne do okularów słonecznych, Szkła przeciw-
słoneczne nakładane na okulary, Sznurki do okularów prze-
ciwsłonecznych, Futerały na lornetki, Lornetki, Lornetki 
na polowania, Lornetki operowe [teatralne], Lunetki, Lunety, 
Lunety celownicze do broni palnej, Okulary powiększające, 
Okular jednooczny, Obiektywy typu rybie oko do aparatów 
fotograficznych, Trójnogi do teleskopów, Kable do przewo-
dzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video 
i telekomunikacji, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych 
(elektryczne i mechaniczne), Sprzęt do komunikacji, Urzą-
dzenia audiowizualne i fotograficzne, Urządzenia do kopio-
wania, Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Aparaty telematyczne, Automatyczne zmieniarki płyt, Bez-
przewodowe bloki klawiszy, Bloki klawiszy, Cyfrowe skanery 
wejścia i wyjścia, Cyfrowe urządzenia do przetwarzania sy-
gnałów głosowych, Czujniki dotykowe pojemnościowo-pro-
jekcyjne, Czytniki etykiet [dekodery], Czytniki RFID [wykorzy-
stujące technologię identyfikacji radiowej], Dekodery, Deko-
dery elektroniczne, Dekodery sygnałów, Demultipleksery, 
Digitalizatory, Digitizery elektroniczne, Ekspandery audio, 
Ekspandery sygnału, Elektroniczne jednostki kodujące, Elek-
troniczne moduły kodujące, Elektroniczne notatniki, Elektro-
niczne organizery, Elektroniczne organizery osobiste, Elek-
troniczne terminarze osobiste, Elektroniczne urządzenia szy-
frujące, Etui na telefony komórkowe, Filtry kolorów do ekra-
nów ciekłokrystalicznych [LCD], Futerały na elektroniczne 
notesy, Generatory daty i czasu, Inteligentne pierścionki, In-
teraktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale 
z ekranami dotykowymi, Jednostki sterujące do wzmacnia-
czy do użytku w pojazdach, Karty telefoniczne, Klawiatury, 
Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury do doprowadzania 
sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, Klawiatury 
wielofunkcyjne, Kodery, Kodery magnetyczne, Kodery 
optyczne, Kompresory sygnału, Konwertery cyfrowo-analo-
gowe, Konwertery częstotliwości UHF, Konwertery ultrawy-
sokiej częstotliwości, Logi okrętowe [elektroniczne], Logi 
okrętowe [elektryczne], Masery [wzmacniacze mikrofalowe], 
Magnetyczne (Kodery -), Monitory do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Multimedialne złącza do pojazdów, Multiplek-
sery, Multipleksery multimedialne, Multipleksery wideo, Mul-
tipleksery z podziałem czasu, Nadajniki optyczne, Nagrane 
nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrywarki DVD, 
Napędy CD do komputerów, Notatniki [elektroniczne], Note-
sy elektroniczne, Odbiorniki [do urządzeń telekomunikacyj-
nych], Odbiorniki do urządzeń telekomunikacyjnych, Odbior-
niki optyczne, Ograniczniki sygnału, Optyczne nadajniki, 
Optyczne wzmacniacze półprzewodnikowe, Organizery cy-

frowe, Panele wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzysto-
rem cienkowarstwowym [TFT-LCD], Pióra magneto-optycz-
ne, Programatory czasowe, Przedwzmacniacze, Przetworniki 
analogowe, Przyrządy szyfrujące, Ramy montażowe 
do sprzętu telekomunikacyjnego, Roboty humanoidalne 
wyposażone w sztuczną inteligencję, Samodzielne urządze-
nia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Samo-
synchronizujące cyfrowe szyfratory, Słowniki elektroniczne, 
Sprzęt do magazynowania danych, Sprzęt do szyfrowania, 
Stabilizatory do wzmacniaczy dwukanałowych, Sterowniki 
wieloportowe, Stojaki do wzmacniaczy, Światła wskaźników 
do urządzeń telekomunikacyjnych, Syntezatory częstotliwo-
ści, Systemy automatyki domowej, Systemy zarządzania bu-
dynkami [BMS], Terminale do odbioru sygnałów, Terminale 
multimedialne, Tłumiki, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia 
szyfrujące], Transformatory akustyczne, Transmultipleksery, 
Tunery wzmacniacze, Uchwyty do mocowania przystosowa-
ne do monitorów komputerowych, Uchwyty do mocowania 
przystosowane do komputerów, Urządzenia do automatyza-
cji domu, Urządzenia do dekodowania, Urządzenia do gro-
madzenia danych, Urządzenia do kodowania, Urządzenia 
do kodowania danych, Urządzenia do montowania kamer, 
Urządzenia do nagrywania, Urządzenia do odmagnesowy-
wania taśm magnetycznych, Urządzenia do pamiętania da-
nych, Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia 
do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Urządzenia do roz-
poznawania mowy, Urządzenia do szyfrowania danych, 
Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące 
i dekodujące, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Urzą-
dzenia i przyrządy radiowe, Urządzenia mocujące do moni-
torów, Urządzenia nagrywające, Urządzenia obrazujące 
do celów naukowych, Urządzenia przechwytujące dane, 
Urządzenia rozpoznające mowę, Urządzenia rozpoznające 
twarz, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizual-
ne, Urządzenia z terminalem telematycznym, Wskaźniki 
świetlne [do urządzeń telekomunikacyjnych], Wtórniki wielo-
portowe, Wzmacniacze, Wzmacniacze cyfrowe, Wzmacnia-
cze do gitar basowych, Wzmacniacze do pojazdów, Wzmac-
niacze elektroakustyczne, Wzmacniacze elektroniczne, 
Wzmacniacze elektryczne, Wzmacniacze klawiszowe, 
Wzmacniacze rozdzielające, Wzmacniacze sterownicze, 
Wzmacniacze sygnałów, Znaczniki RFID [wykorzystujące 
technologię identyfikacji radiowej], Adaptery do łączenia 
urządzeń medialnych, Druty [przewody] telefoniczne, Druty 
[przewody] telegraficzne, Elektryczne przewody telefonicz-
ne, Elektryczne przewody telegraficzne, Falowody, Falowody 
elektroniczne, Gender changer (adaptery do kabli koncen-
trycznych), Głowice kabli telefonicznych, Kabel koncentrycz-
ny, Kable audio, Kable do drukarek, Kable do komputerów, 
Kable do mikrofonów, Kable do modemów, Kable do prze-
kaźników radiowych, Kable do synchronizacji danych, Kable 
do transmisji danych, Kable interfejsowe do multimediów 
o wysokiej rozdzielczości, Kable interfejsu multimedialnego 
o wysokiej rozdzielczości do projektorów, Kable koncen-
tryczne, Kable koncentryczne zawierające filtry, Kable 
optyczne, Kable optyczne [światłowody], Kable światłowo-
dowe, Kable taśmowe, Kable telefoniczne, Kable telekomuni-
kacyjne, Kable USB, Kable wideo, Kable wykorzystywane 
w sieci Ethernet, Łączniki światłowodowe, Magnetyczne 
przewody telefoniczne, Nadajniki optyczne do użytku z ka-
blami światłowodowymi, Okablowanie do komputerów, 
Okablowanie łącznościowe, Okablowanie sieciowe, Optycz-
ne włókna przewodzące promienie świetlne [światłowody], 
Optyka światłowodowa, Przejściówki do kabli koncentrycz-
nych, Osłony kabli światłowodowych, Przełączniki głośników, 
Przełączniki optyczne, Przewody do USB, Przewody komuni-
kacyjne, Przewody świetlne USB, Przewody telefoniczne, 
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Przewody telegraficzne, Przewody USB do telefonów komór-
kowych, Receptory światłowodowe, Sprzęgła światłowodo-
we, Światłowód, Światłowody, Światłowody nieliniowe, Świa-
tłowody z przesuniętą dyspersją, Światłowody zachowujące 
polaryzację, Telefoniczne kable połączeniowe, Telefoniczne 
(Przewody -), Tuleje łączące do włókien światłowodowych, 
Włókna do transmisji dźwięków i obrazów, Złącza do światło-
wodów, Złącza kabli audio, Złącza optyczne, Złączki do prze-
wodów optycznych, Anteny do bezprzewodowych urzą-
dzeń łącznościowych, Anteny do sieci telekomunikacyjnych, 
Anteny do sygnałów radiowych, Anteny mikrofalowe, Ante-
ny satelitarne do transmisji satelitarnych, Anteny telewizyjne, 
Filtry antenowe, Maszty antenowe, Maszty antenowe z me-
talu, Maszty [anteny bezprzewodowe], Maszty do anten bez-
przewodowych, Mikrofalowe urządzenia nadawcze do nada-
wania programów i wiadomości radiowych, Rozszerzacze 
zasięgu [anteny] do internetu rzeczy [IoT], Słupy (podpory) 
metalowe [anteny], Stacje bazowe dla telekomunikacji, Urzą-
dzenia do ustawiania anten, Anteny jako urządzenia komuni-
kacyjne, Urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma wę-
złami sieci (Point-to-Point), Adaptery telefoniczne, Aparatura 
wzywająca, Automaty do central telefonicznych, Automaty 
telefoniczne, Automaty telefoniczne [telefony samoinkasują-
ce], Automatyczne sekretarki, Automatyczne sekretarki tele-
foniczne, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smart-
fonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastoso-
wania z telefonami komórkowymi, Bransoletki inteligentne, 
Centrale automatyczne, Ciekłokrystaliczne folie ochronne 
do smartfonów, Cyfrowe elektroniczne urządzenia komuni-
kacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, Cyfrowe tele-
fony komórkowe, Dalekopisy, Elektroniczne urządzenia 
do central telefonicznych, Elektroniczne urządzenia do auto-
matycznego wybierania zaprogramowanych numerów 
w telefonie, Eliminatory echa akustycznego, Etui na smartfo-
ny, Etui typu Flip Cover do smartfonów, Etui z klapką do tele-
fonów komórkowych, Etui z klawiaturą do smartfonów, Faksy 
ruchome lub przenośne, Faksymile (Maszyny do -), Folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, Fototelegrafia (Apa-
raty do -), Futerały do przenoszenia pagerów, Futerały do te-
lefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry, Futerały 
do telefonów komórkowych z materiału lub z materiałów 
tekstylnych, Futerały dopasowane do telefonów komórko-
wych, Futerały na telefony, Futerały na telefony komórkowe, 
Futerały na telefony [specjalnie dopasowane], Głośniki do wi-
deokonferencji, Głośniki pomocnicze do telefonów komór-
kowych, Gniazda wtykowe do przedłużaczy telefonicznych, 
Instalacje telefoniczne do samochodów, Interkomy, Interko-
my z wideo, Kable do przedłużaczy telefonicznych, Kijki 
do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów, Kijki do ro-
bienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Klawiatury 
do smartfonów, Klawiatury do telefonów komórkowych, Ko-
dowane karty telefoniczne, Koncentratory telefoniczne, 
Łącznice telefoniczne, Lupy ekranowe do smartfonów, Ma-
szyny do wysyłania faksymili, Maszyny faksymilowe, Mikrofo-
ny [do urządzeń telekomunikacyjnych], Mikrofony do używa-
nia bez użycia rąk do telefonów komórkowych, Moduły wy-
świetlacza do telefonów komórkowych, Monitory do wide-
okonferencji, Nadajniki międzypunktowe, Obiektywy 
do aparatów fotograficznych w smartfonach, Nośniki dosto-
sowane do telefonów komórkowych, Obudowy wymienne 
do telefonów komórkowych, Ochraniacze na ekran do smart-
fonów ze szkła hartowanego, Odbiorniki dwóch stacji połą-
czonych między sobą, Odbiorniki do tłumaczeń symulta-
nicznych, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odbiorniki radiote-
lefoniczne, Osłony do ekranów telefonów komórkowych 
w formie folii, Osłony na telefony komórkowe, Pagery, Pagery 
elektroniczne, Pagery radiowe, Papierowe pokrowce na słu-

chawki telefoniczne, Paski do słuchawek telefonicznych, Pa-
ski do telefonów komórkowych, Paski do zegarków do prze-
kazywania danych smartfonom, Paski do zegarków przeka-
zujące dane do innych urządzeń elektronicznych, Pokrowce 
na słuchawki telefoniczne, Pokrowce na smartfony, Prywatne 
centrale telefoniczne (PBX), Przenośne interkomy awaryjne, 
Przenośne maszyny faksowe, Punkty połączeń sieci do sieci 
centrali telefonicznych, Radio morskie, Radio okrętowe, Radio 
pagery, Radiotelefony, Ręczne urządzenia telegraficzne, Re-
jestratory rozmów telefonicznych, Sekretarki automatyczne, 
Skórzane etui na telefony komórkowe, Skórzane pokrowce 
na smartfony, Słuchawki do aparatów telefonicznych, Słu-
chawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, 
Smartbandy, Smartfony, Smartfony do noszenia na ciele lub 
w ubraniach, Smartfony w kształcie zegarka, Smartfony 
w postaci okularów, Sprzęt do korzystania z telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, Sprzęt do wideokonferencji, 
Sprzęt wideokomunikacyjny, Sprzęt konferencyjny audio, 
Stacje dokujące do telefonów komórkowych, Sterowniki sieci 
lokalnej [LAN] wideo, Stojaki dostosowane do telefonów ko-
mórkowych, Systemy do wideokonferencji, Systemy dwukie-
runkowej łączności bezprzewodowej, Systemy lokalnej tele-
fonii komórkowej, Telefon głośnomówiący, Telefoniczne 
urządzenia nadawcze, Telefony, Telefony bezprzewodowe, 
Telefony cyfrowe, Telefony internetowe, Telefony komórko-
we, Telefony komórkowe do użytku w pojazdach, Telefony 
komórkowe z alfabetem Braille’a, Telefony komórkowe z du-
żymi klawiszami i cyframi dla użytkowników z osłabionym 
wzrokiem lub sprawnością, Telefony konferencyjne, Telefony 
samochodowe, Telefony satelitarne, Telefony stacjonarne, 
Telefony VoIP, Telefony z potrójnym pasmem częstotliwości, 
Telefony z systemami komunikacji wewnętrznej, Telefony za-
silane energią słoneczną, Telegrafy, Telegrafy [urządzenia], 
Telekopiarki, Terminale radiotelefoniczne, Terminale telefo-
niczne, Uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych 
bez użycia rąk, Uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony 
komórkowe, Uchwyty na telefony komórkowe, Uchwyty 
przystosowane do telefonów komórkowych, Uchwyty sa-
mochodowe do telefonów, Urządzenia do fototelegrafii, 
Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do na-
grywania rozmów telefonicznych, Urządzenia do przesyłania 
i odbierania faksów, Urządzenia do telefonii bezprzewodo-
wej, Urządzenia do wideokonferencji, Urządzenia faksujące, 
Urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, 
Urządzenia przełącznikowe do telefonii cyfrowej, Urządzenia 
radiowe do kontroli ruchu powietrznego, Urządzenia telefak-
symilowe, Urządzenia telefoniczne do łączności wewnętrz-
nej, Urządzenia telefonii komórkowej z wbudowanymi syste-
mami faksowymi, Urządzenia telegraficzne, Urządzenia wi-
deokomunikacyjne, Walkie-talkie, Urządzenia wideotelefo-
niczne, Wideodomofony, Wideofony, Wkłady atramentowe, 
nienapełnione, do maszyn telefaksowych, Wkłady z tone-
rem, nienapełnione, do urządzeń telefaksowych, Wodood-
porne pokrowce na smartfony, Wtyczki telefoniczne, Wy-
świetlacze do smartfonów, Wyświetlacze do telefonów ko-
mórkowych, Zatyczki do doków ładujących zapobiegające 
dostawaniu się kurzu, Zatyczki do gniazdek telefonów ko-
mórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, Zdalne 
urządzenia zapisujące, Zegarki inteligentne, Zestawy do ko-
rzystania z telefonu bez użycia rąk, Zestawy głośnomówiące 
do telefonów komórkowych, Zestawy na biurko lub zestawy 
samochodowe z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające 
używanie telefonów komórkowych bez użycia rąk, Zestawy 
słuchawkowe do smartfonów, Zestawy słuchawkowe do te-
lefonów komórkowych, Zestawy słuchawkowe do telefo-
nów, Zestawy telefoniczne, Zestawy telefoniczne z ekranem 
i klawiaturą, Złącza do telefonów, Złącza pośrednie do pod-
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łączania telefonów do aparatów słuchowych, Urządzenia 
do transmisji, Aparatura nadawcza i odbiorcza do nadawania 
radiowego, Nadajniki, Nadajniki telewizji kablowej, Nadajniki 
telewizyjne, Szyfratory sygnału telewizji satelitarnej, Urządze-
nia do nadawania drogą radiową, Urządzenia do nadawania 
programów telewizyjnych, Urządzenia do nadawania pro-
gramów drogą satelitarną, Urządzenia do transmisji strumie-
niowej wideo, Urządzenia do transmisji dźwięku, danych lub 
obrazów, Urządzenia elektroniczne do nadawania, Urządze-
nia transmitujące i odbierające do nadawania telewizyjnego, 
Urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji 
danych, Adaptery do sieci Ethernet, Aparatura kontrolna 
do zarządzania siecią, Bezprzewodowe peryferia kompute-
rowe, Bezprzewodowe radia szerokopasmowe, Bezprzewo-
dowe routery USB, Bezprzewodowe urządzenia do sieci lo-
kalnych, Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Cyfrowe urządzenia 
elektroniczne do noszenia mogące zapewnić dostęp do In-
ternetu, Inteligentne bramy dla pamięci masowej zdefinio-
wanej programowo [SDS], Inteligentne bramy do analizy da-
nych w czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy do komuni-
kacji, Inteligentne bramy do wstępnego przetwarzania da-
nych, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Karty 
komputerowe do sieci lokalnych [LAN], Karty sieciowe Ether-
net, Klucze sprzętowe USB [adaptery sieci bezprzewodowej], 
Komputerowe karty sieciowe, Komputerowe karty sieciowe 
LAN do podłączania przenośnych urządzeń komputerowych 
do sieci komputerowych, Komputerowe koncentratory sie-
ciowe, Komputerowe przełączniki sieciowe, Koncentratory 
sieciowe [hub], Kontrolery do sieci Ethernet, Łączniki do do-
stępu do sieci bezprzewodowej, Modemy, Modemy interfej-
sów sieciowych, Modemy kablowe, Modemy komputerowe, 
Modemy komunikacyjne, Modemy światłowodowe, Mode-
my telefoniczne, Modemy wewnętrzne, Modemy z uniwer-
salną magistralą szeregową [USB], Modemy zewnętrzne, Mo-
sty do sieci komputerowych, Nadajniki danych, Nadajniki-
-odbiorniki do sieci Ethernet, Odbiorniki bezprzewodowe, 
Odbiorniki przesyłanych danych, Płyty sieciowe, Przełączniki 
danych, Punkty dostępu do sieci lokalnych [LAN], Punkty do-
stępu do sieci lokalnych [LAN] używane do łączenia użyt-
kowników sieci komputerowych, Routery bezprzewodowe, 
Routery do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygna-
łów cyfrowych, Routery do sieci komputerowych, Routery 
sieci rozległych [WAN], Routery sieciowe, Serwery kompute-
rowe, Serwery sieci komputerowych, Serwery sieciowe, Ser-
wery w chmurze, Sieci danych, Sieci do transmisji danych, 
Sieci komputerowe, Sieci lokalne (LAN), Sieci optyczne, Sieci 
rozległe [WAN], Sieciowe serwery faksowe, Sieciowe urzą-
dzenia do wybierania numerów, Sprzęt do obsługi rozle-
głych sieci [WAN], Sprzęt do obsługi sieci LAN [sieci lokal-
nych], Sprzęt do sieci ethernet, Sprzęt do Wirtualnych Sieci 
Prywatnych [VPN], Sprzęt komputerowy do przesyłu danych, 
Sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp 
do sieci, Sprzęt komputerowy do sieci komputerowych, 
Sprzęt komputerowy do telekomunikacji, Switche etherneto-
we, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, Urzą-
dzenia do bezprzewodowego przekazywania danych, Urzą-
dzenia do komunikacji sieciowej, Urządzenia do pobierania 
audio, wideo i danych z internetu, Urządzenia do przełącza-
nia pakietów, Urządzenia do przełączania danych, Urządze-
nia do przesyłania danych, Urządzenia do transmisji danych, 
Urządzenia do transmisji bezprzewodowej informacji aku-
stycznych, Urządzenia do transmisji strumieniowej treści me-
dialnych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, Urządze-
nia do zarządzania sieciami, Urządzenia sterujące sieciowe, 
Wzmacniaki do sieci Ethernet, Adaptery częstotliwości radio-
wej, Akcesoria do montowania odbiorników radiowych, An-
teny paraboliczne, Anteny satelitarne, Aparatura do komuni-

kacji sieciowej, Aparatura do nadawania i odbierania 
do nadawania długodystansowego, Aparatura elektryczna 
do komutacji, Aparatura łącznościowa, Aparaty nadawczo-
-odbiorcze, Automatyczne urządzenia do wybierania nume-
ru, Automatyczne urządzenia przełącznikowe [dla telekomu-
nikacji], Automatyczne urządzenia telegraficzne, Automa-
tyczne urządzenia telefoniczne do wybierania numerów, 
Bezprzewodowe brzęczyki do obsługi klientów, Bezprzewo-
dowe urządzenia do transmisji na wysokich częstotliwo-
ściach, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do trans-
misji treści multimedialnych, Bezprzewodowe urządzenia 
sieciowe działające na fale milimetrowe [EHF], Bezprzewodo-
wy sprzęt nadawczy i odbiorczy, Bramki szumów, Biżuteria 
przekazująca dane, Centrale telefoniczne, Cyfrowe odbiorniki 
radiowe (DAB), Części i akcesoria do urządzeń komunikacyj-
nych, Demodulatory, Domofony falowodowe, Dotykowe 
urządzenia komunikacyjne, Elektroniczne tunery, Elektro-
niczne urządzenia do przesyłania sygnałów audio, Elektro-
niczne urządzenia telekomunikacyjne, Elektryczne urządze-
nia do mobilnej komunikacji cyfrowej, Elektryczne urządze-
nia łącznościowe, Elektryczne urządzenia telekomunikacyj-
ne, Elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, Filtry 
częstotliwości radiowych, Filtry do tłumienia zakłóceń radio-
wych, Filtry mikrofalowe, Filtry przeciwszumowe, Huby USB, 
Instalacje do komunikacji elektronicznej, Instalacje szeroko-
pasmowe, Interfejsy komunikacyjne, Jednokanałowy sprzęt 
radiokomunikacyjny do stacji stałych, Kamery konferencyjne, 
Karty SIM, Kodery obsługiwane głosowo, Komórkowe urzą-
dzenia do transmisji radiowych, Komutacja [Aparatura elek-
tryczna do -], Koncentratory połączeń, Kondensatory elek-
tryczne [do urządzeń telekomunikacyjnych], Kontrolery stacji 
bazowej do telekomunikacji, Konwertery LNC, Konwertery 
sygnałów, Kryształy galenitu [detektory], Łącznice telekomu-
nikacyjne, Łączniki elektrooptyczne, Łączniki kierunkowe, 
Lampy nadawcze, Liczniki energii elektrycznej wykorzystują-
ce częstotliwość radiową, Lotnicze urządzenia komunikacyj-
ne, Maszyny i urządzenia do radiolatarni, Mikrofalowe urzą-
dzenia łączności, Mikrofony do urządzeń łączności, Mobilne 
odbiorniki danych, Modulatory, Modulatory częstotliwości 
radiowych, Modulatory częstotliwości, Modulatory kodowa-
nia, Monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, 
Morskie urządzenia łączności, Multipleksery telekomunika-
cyjne, Nadajniki audio, Nadajniki bezprzewodowe, Nadajniki 
cyfrowe, Nadajniki częstotliwości radiowych, Nadajniki 
do przesyłania sygnałów elektronicznych, Nadajniki do prze-
syłania sygnałów elektrycznych, Nadajniki elektryczne, Na-
dajniki i odbiorniki bezprzewodowe, Nadajniki-odbiorniki, 
Nadajniki-odbiorniki optyczne, Nadajniki-odbiorniki radio-
we, Nadajniki radiowe, Nadajniki stosowane do łączności 
w nagłych przypadkach, Nadajniki sygnalizacji alarmowej, 
Nadajniki sygnałów elektronicznych, Nadajniki [telekomuni-
kacja], Nadajniki telekomunikacyjne, Nadajniki wideo, Napo-
wietrzny sprzęt transmisyjny, Naziemne stacje satelitarne, 
Odbiorniki częstotliwości radiowych, Odbiorniki i nadajniki 
radiowe, Odbiorniki-nadajniki satelitarne, Odbiorniki radiowe 
bliskiego zasięgu, Odbiorniki satelitarne, Odbiorniki stereo, 
Odbiorniki sygnałów nawigacyjnych, Oporniki elektryczne 
[do urządzeń telekomunikacyjnych], Optyczne łącza danych, 
Optyczne urządzenia komunikacyjne, Osobiste nadajniki-
-odbiorniki, Paraboliczne talerze antenowe, Podręczne przy-
rządy do komunikacji, Procesory satelitarne, Programowalne 
urządzenia telekomunikacyjne, Przekaźniki, Przekaźniki ra-
diowe, Przekaźniki satelitarne, Przekaźniki sygnałowe, Prze-
łączniki [do urządzeń telekomunikacyjnych], Przełączniki te-
lekomunikacyjne, Przenośna aparatura komunikacyjna, Prze-
nośne aparaty telekomunikacyjne, Przenośne nadajniki, Prze-
nośne odbiorniki radiowe, Przenośne urządzenia do odbie-
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rania fal radiowych, Przenośne urządzenia telekomunikacyj-
ne, Przewody akustyczne, Radia do transmisji na falach mili-
metrowych [EHF], Radia do transmisji na falach centymetro-
wych [SHF], Radia przenośne, Radia wyposażone w zegar, 
Radia zasilane energią słoneczną, Ręczne urządzenia 
do przełączania do telekomunikacji, Repetytory [do przesyłu 
informacji], Roboty do teleprezencji, Rozdzielacze sygnału, 
Rozgałęźniki elektroniczne do mikrofonów, Rury głosowe, 
Satelitarne urządzenia do inwigilacji obiektów, Satelitarne 
urządzenia do monitoringu obiektów śledzonych, Satelitarny 
sprzęt do śledzenia obiektów, Satelity, Satelity do celów ko-
munikacyjnych, Satelity do celów naukowych, Satelity 
do transmisji sygnałów, Satelity komunikacyjne, Serwery ko-
munikacyjne [sprzęt komputerowy], Sieci komunikacyjne, 
Sieci telekomunikacyjne, Sieciowe urządzenia bezprzewodo-
we działające na fale centymetrowe [SHF], Słuchawki z mi-
krofonem do komunikacji, Sprzęgacze akustyczne, Sprzęga-
cze optyczne, Sprzęgacze sygnałów, Sprzęt telekomunika-
cyjny, Sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe, Sterowni-
ki komunikacyjne, Światłowodowe urządzenia telekomuni-
kacyjne, Symulatory nadajników, Synchroniczne jednostki 
danych, Syntezatory głosu, Syntezatory mowy, Systemy ko-
munikacyjne do kasków, Systemy przetwarzania głosu, Tabli-
ce połączeń, Telegraficzne urządzenia transmitujące, Teleko-
munikacyjne urządzenia cyfrowe, Terminale komunikacji 
bezprzewodowej, Tłumiki hałasu audio, Tłumiki hałasu [czę-
ści elektryczne], Transformatory elektryczne [do urządzeń 
telekomunikacyjnych], Transpondery, Transpondery wypo-
sażone w systemy płatności elektronicznych w pojazdach, 
Tunery częstotliwości radiowej, Tunery do odbioru radia, Tu-
nery do sygnałów z modulacją amplitudy, Tunery radiowe, 
Tunery sygnałów, Urządzenia do bezprzewodowej transmisji 
radiowej, Urządzenia do komunikacji statków z lądem, Urzą-
dzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesy-
łania głosu, danych lub obrazu, Urządzenia do komunikacji 
satelitarnej na falach milimetrowych [EHF], Urządzenia 
do komunikacji satelitarnej na fale centymetrowe [SHF], 
Urządzenia do łączności bezprzewodowej, Urządzenia 
do łączności przewodowej, Urządzenia do modulacji często-
tliwości, Urządzenia do monitorowania i analizowania da-
nych telefonicznych, Urządzenia do odbioru satelitarnego, 
Urządzenia do optycznej transmisji cyfrowej, Urządzenia 
do przesyłania obrazu, Urządzenia do przesyłania obrazów, 
Urządzenia do przesyłania komunikatów, Urządzenia 
do przeszukiwania częstotliwości, Urządzenia do przetwa-
rzania sygnałów telekomunikacyjnych, Urządzenia do rozpo-
znawania głosu, Urządzenia do strumieniowej transmisji me-
diów cyfrowych, Urządzenia do tłumienia hałasu, Urządzenia 
do tłumienia sygnałów, Urządzenia do transmisji obrazu, 
Urządzenia do transmisji sygnału, Urządzenia do transmisji 
dźwięku, Urządzenia do transmisji głosu, Urządzenia 
do transmisji satelitarnej, Urządzenia dopasowujące sygnały, 
Urządzenia eliminujące hałas, Urządzenia heliograficzne, 
Urządzenia i przyrządy lotniczej komunikacji radiowej, Urzą-
dzenia i przyrządy telekomunikacyjne, Urządzenia identyfi-
kacyjne pracujące na częstotliwościach radiowych [trans-
pondery], Urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci 
zegarków na rękę, Urządzenia komunikacyjne dla pojazdów, 
Urządzenia łączności satelitarnej, Urządzenia nadawcze, 
Urządzenia odsłuchowe do monitorowania niemowląt, Urzą-
dzenia opóźniania sygnałów, Urządzenia satelitarne, Urzą-
dzenia telekomunikacyjne do użytku w sieciach radiofonii 
komórkowej, Urządzenia telekomunikacyjne, Urządzenia te-
lekomunikacyjne do użytku wraz z sieciami komórkowymi, 
Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, Urządze-
nia telekomunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenie nadawczo-

-odbiorcze, Wieloportowe nadajniki-odbiorniki, Wokodery, 
Wzmacniacze częstotliwości radiowej, Wzmacniacze sygnału 
bezprzewodowego, Wzmacniaki częstotliwości radiowej, 
Wzmacniaki [wtórniki], Zespoły nadajnikowe audio, Zespoły 
nadawcze [telekomunikacja], Zestawy kontrolne transmisji 
sygnałów, Złącza do telefonów komórkowych do pojazdów, 
Złącza do urządzeń telekomunikacyjnych, Urządzenia audio 
i odbiorniki radiowe, Urządzenia do rejestrowania i odtwa-
rzania obrazu, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki tele-
wizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, Au-
diowizualne systemy rozrywkowe do samochodów, Audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Cyfrowe 
odtwarzacze wideo, Cyfrowe serwery dźwięku, Cyfrowe ser-
wery wideo, Cyfrowe urządzenia interfejsowe audio, Deko-
dery graficzne do użytku wraz z systemami dźwiękowymi 
do karaoke, Elektroniczne systemy dystrybucji sygnałów au-
dio/wideo, Etui na cyfrowe odtwarzacze mediów, Etui 
na przenośne odtwarzacze mediów, Generatory opóźnienia, 
Generatory synchronizujące, Głośniki bezprzewodowe 
z możliwością połączenia, Głośniki inteligentne, Głośnikowe 
stacje dokujące, Kable do nadawania i odbierania sygnałów 
telewizji kablowej, Kable elektryczne do przesyłania dźwię-
ków i obrazów, Kamery aktywowane ruchem, Kamery endo-
skopowe do celów przemysłowych, Kamery filmowe prze-
znaczone do samowywołujących się klisz, Kamery z opcją 
podglądu wielu klatek, Kino wirtualnej rzeczywistości [VR], 
Kompaktowe (Odtwarzacze płyt -), Kompaktowych (Odtwa-
rzacze płyt -), Matryce filmów, Mikrosystemy DVD, Monitory 
do tabletów, Nadajniki FM, Nagrywarki płyt DVD, Napędy 
CD-ROM, Napędy DVD, Napędy dyskietek, Napędy taśm, Ob-
wody scalone do ulepszania wyświetlania grafik i wideo, Od-
biorniki audio-wideo, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki 
bezprzewodowe (audio, wideo), Odbiorniki telewizji kablo-
wej, Odtwarzacze DVD, Odtwarzacze laserowe płyt kompak-
towych, Odtwarzacze mediów, Odtwarzacze MP4, Odtwa-
rzacze płyt, Odtwarzacze płyt kompaktowych, Odtwarzacze 
płyt DVD, Odtwarzacze taśm, Okładki czytników książek 
elektronicznych, Okulary 3D, Okulary 3D do odbiorników te-
lewizyjnych, Pierścienie przejściowe do obiektywów apara-
tów fotograficznych, Piloty do odbiorników radiowych, Piloty 
do telewizorów, Piloty do zestawów stereo, Planetaria, Po-
jemniki na filmy, Pokrowce na cyfrowe odtwarzacze mediów, 
Pokrowce na odtwarzacze płyt DVD, Probierze [próbniki] 
otworów, Probierze [próbniki] szczelin, Przenośne głośniko-
we stacje dokujące, Przenośne odtwarzacze CD, Przenośne 
odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przenośne odtwa-
rzacze płyt DVD, Samochodowe odtwarzacze multimedial-
ne, Serwery wideo, Słuchawki do gier z wirtualną rzeczywi-
stością, Sprzęt audio do noszenia na sobie, Sprzęt endosko-
powy do celów przemysłowych, Sprzęt fotograficzny, Stacja 
dysków CD-ROM, Stacje dokujące do cyfrowych odtwarza-
czy muzyki, Stacje dokujące do odtwarzaczy MP3, Stacje do-
kujące do smartfonów, Stacje dyskietek, Suszarki do filmów, 
Systemy nagłaśniające PA, Systemy obrazujące wideo, Syste-
my rozrywki w samochodzie [ICE], Systemy wielokamerowe 
do pojazdów, Taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], 
Taśmy do czyszczenia głowic magnetowidów, Tkaninowe 
filtry dźwięku do urządzeń radiowych, Tłumiki drgań do elek-
tronicznych urządzeń audio, Torby specjalnie przystosowane 
do aparatów fotograficznych i sprzętu fotograficznego, Urzą-
dzenia audiowizualne, Urządzenia do czyszczenia głowic 
magnetycznych, Urządzenia do czyszczenia taśm magne-
tycznych, Urządzenia do czyszczenia soczewek laserów CD, 
Urządzenia do czyszczenia płyt CD, Urządzenia do czyszcze-
nia magnetycznych lub optycznych nośników danych, Urzą-
dzenia do karaoke, Urządzenia do kasowania taśm magne-
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tycznych, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku 
i obrazu, Urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów, 
Urządzenia do obróbki filmów, Urządzenia do odtwarzania 
filmów, Urządzenia do odtwarzania do nośników dźwięku 
i obrazu, Urządzenia do przewijania filmów, Urządzenia 
do wywoływania taśm filmowych, Urządzenia holograficz-
ne, Urządzenia napędowe taśm magnetycznych, Urządzenia 
sterowane głosem, Urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego 
sterowania, Wizjery optyczne, Wzmacniacze małej częstotli-
wości, Wzmacniacze sygnału wideo, Adapterów (Igły do -), 
Adaptery, Analizatory audio, Analogowe modyfikatory 
dźwięku, Aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, Apara-
ty do wytwarzania dźwięków, Budziki z radiem, CB radia, Cy-
frowe odtwarzacze muzyki, Cyfrowe pulpity mikserskie, Cy-
frowe urządzenia do rejestrowania dźwięku, Części i akceso-
ria do urządzeń audio, Domowe głośniki audio, Dwukierun-
kowe wtyczki do słuchawek, Dyktafony, Dyktafony cyfrowe, 
Dyski optyczne z nagraniami audio, Elektroakustyczne korek-
tory częstotliwości, Elektroniczne procesory sygnałów audio 
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Elek-
troniczne przystawki do gitar i gitar basowych, Elektroniczne 
urządzenia audio, Elektroniczne zwrotnice głośnikowe, Elek-
tryczne fonografy, Elektryczne i elektroniczne urządzenia 
modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, 
Elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, 
Elementy niskoszumne, Etui do przenoszenia cyfrowych od-
twarzaczy audio, Etui na odtwarzacze MP3, Filtry do korekcji 
czasu, Filtry do powierzchniowych fal akustycznych, Filtry 
odbiciowe, Futerały do przenoszenia odbiorników radio-
wych, Futerały na przenośne odtwarzacze muzyczne, Fute-
rały na słuchawki, Głośniki, Głośniki audio, Głośniki bezprze-
wodowe, Głośniki do gramofonów, Głośniki do monitora 
studyjnego, Głośniki do monitorów, Głośniki do pojazdów, 
Głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, Gło-
śniki do telefonów komórkowych, Głośniki komputerowe, 
Głośniki osobiste, Głośniki samochodowe, Głośniki [sprzęt 
audio], Głośniki wysokotonowe, Głośniki z wbudowanymi 
wzmacniaczami, Igły do adapterów, Igły do patefonów, Igły 
gramofonowe, Interfejsy audio, Jednostki do opóźniania 
dźwięku, Jednostki napędu głośników, Kable do głośników, 
Kolumny typu soundbar, Kompresory audio, Konsole do mik-
sowania dźwięku, Konsole ze słuchawkami, Konwertery elek-
troakustyczne, Korektory graficzne, Korektory graficzne 
[urządzenia audio], Magnetofony kasetowe [audio], Magne-
tofony taśmowe, Megafony, Membrany akustyczne stosowa-
ne w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających 
dźwięk, Membrany [akustyka], Mikrofony, Mikrofony do apa-
ratury do gier wideo dla konsumentów, Mikrofony do prze-
nośnych elektronicznych urządzeń do gier, Miksery audio, 
Miksery do mikrofonów, Miksery dźwięku, Miksery dźwięku 
z wbudowanymi wzmacniaczami, Miksery [sprzęt audio], 
Modyfikatory cech dynamicznych audio, Nagrywarki cyfro-
wych taśm audio [DAT], Nagrywarki dźwięku, Nauszniki 
do słuchawek, Obudowy głośników, Obudowy głośników 
audio, Obudowy na głośniki, Odbiorniki audio, Odbiorniki 
radiowe, Odbiorniki radiowe do pojazdów, Odbiorniki 
wzmacniające dźwięk, Odtwarzacze audio, Odtwarzacze au-
dio MPEG, Odtwarzacze cyfrowe audio, Odtwarzacze cyfro-
wych taśm audio, Odtwarzacze dźwięku, Odtwarzacze kaset, 
Odtwarzacze kaset audio, Odtwarzacze kaset magnetofono-
wych, Odtwarzacze kasetowe samochodowe, Odtwarzacze 
MP3, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt 
gramofonowych, Odtwarzacze stereo, Pasywne selektory 
wejścia, Patefony, Pedały do regulacji poziomu dźwięku, Pe-
dały do włączania i wyłączania efektów elektronicznych, 
do użytku ze wzmacniaczami dźwięku, Pedały wah wah 
[kaczki], Pokrowce na odtwarzacze MP3, Pokrowce ochronne 

na odtwarzacze MP3, Procesory dźwięku przestrzennego, 
Procesory efektów gitarowych, Projektory dźwięku, Przej-
ściówki stereo do samochodów, Przełączniki do doprowa-
dzania sygnałów audio, wideo i sygnałów cyfrowych, Prze-
nośne cyfrowe radia nadające treści audio, Przenośne głośni-
ki, Przenośne głośniki wibracyjne, Przenośne odtwarzacze 
muzyczne, Przenośne radiomagnetofony, Przenośne urzą-
dzenia do nagrywania dźwięku, Przenośne urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Przetworniki do elektrycznych in-
strumentów muzycznych, Przetworniki do gitar, Przetworniki 
elektroakustyczne, Przyciski mikrofonów, Przyrządy do re-
dukcji hałasu w systemach nagrywania sygnałów audio, Pul-
pity do miksowania dźwięków, Radia, Radia do pojazdów, 
Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Radiobu-
dziki, Radiomagnetofony, Radioodbiorniki, Ramiona adapte-
rów, Ramiona gramofonowe, Regulatory prędkości do gra-
mofonów, Samochodowe odtwarzacze kaset magnetofono-
wych, Samochodowe urządzenia stereofoniczne, Samocho-
dowe zestawy audio, Samochodowe zestawy stereo, Sam-
plery, Scalone wzmacniacze audio, Słuchawki, Słuchawki 
bezprzewodowe, Słuchawki bezprzewodowe do tabletów, 
Słuchawki do przenośnych elektronicznych urządzeń do gier, 
Słuchawki do smartfonów, Słuchawki do urządzeń do gier 
wideo dla konsumentów, Słuchawki dokanałowe, Słuchawki 
douszne, Słuchawki douszne do smartfonów, Słuchawki do-
uszne do telefonów komórkowych, Słuchawki douszne 
do użytku z mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, 
Słuchawki muzyczne, Słuchawki osobiste do urządzeń 
do transmisji dźwięku, Słuchawki stereofoniczne, Słuchawki 
z przewodzeniem kostnym, Słuchawki z redukcją hałasu, Słu-
chawki [zakładane na głowę], Sprzęt audio, Sprzęt do odtwa-
rzania dźwięku, Sprzęt komputerowy do przetwarzania sy-
gnałów audio i wideo, Sprzęt nagrywający audio, Sprzęt ste-
reo do pojazdów, Sprzęt stereofoniczny, Stojaki do mikrofo-
nów, Stojaki dopasowane do głośników, Stojaki na głośniki, 
Stojaki przystosowane do przechowywania urządzeń audio, 
Stoły mikserskie do mieszania dźwięków do użytku w stu-
diach nagrań, Stoły mikserskie [sygnały], Subwoofery, Sub-
woofery do pojazdów, Systemy dźwięku przestrzennego, 
Systemy głośnikowe, Systemy PA [do odbioru i przesyłania 
wzmocnionego dźwięku], Szafy grające, Talerze obrotowe 
do gramofonów, Talerze obrotowe gramofonów, Taśmy au-
dio, Taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, Taśmy 
do zapisywania dźwięku, Taśmy fonograficzne, Taśmy z zare-
jestrowanym dźwiękiem, Taśmy zawierające nagrania audio, 
Tuby do głośników, Tunery stereo, Uchwyty do głośników, 
Urządzenia audio hi-fi, Urządzenia czyszczące do głowic au-
dio, Urządzenia do cyfryzacji sygnałów audio, Urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia do dubbin-
gu dźwiękowego, Urządzenia do efektów audio, Urządzenia 
do generowania sygnałów stereo, Urządzenia do miksowa-
nia audio, Urządzenia do miksowania dźwięku, Urządzenia 
do nagrywania audio, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, 
Urządzenia do odtwarzania audio, Urządzenia do przetwa-
rzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania dźwięków, 
Urządzenia do przywracania zasięgu sygnału audio, Urzą-
dzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do wymiany 
igieł gramofonowych, Urządzenia do wyrównywania igły 
gramofonu, Urządzenia do wzmacniania dźwięku, Urządze-
nia głośnikowe ostrzegawcze, do montażu na dachach po-
jazdów uprzywilejowanych, Urządzenia hi-fi, Urządzenia ma-
skujące dźwięk zapewniające poufność rozmów, Urządzenia 
pracujące w paśmie częstotliwości akustycznych, Urządzenia 
przełączające audio, Urządzenia służące do wzmacniania 
dźwięku, Urządzenia stereo, Urządzenia sterujące do sygna-
łów dźwiękowych, Urządzenia wzmacniające stereo, Urzą-
dzenia z pogłosem akustycznym, Urządzenia zabezpieczają-
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ce do przetwarzania sygnałów dźwiękowych, Wielopo-
mieszczeniowe urządzenia audio, Wkładki gramofonów, 
Woofery, Wtyczki do mikrofonów, Wymienniki minidysków, 
Wysięgniki do urządzeń do transmisji dźwięku, Wzmacniacze 
audio, Wzmacniacze do instrumentów muzycznych, Wzmac-
niacze dźwięku, Wzmacniacze elektryczne stosowane z in-
strumentami muzycznymi, Wzmacniacze gitarowe, Wzmac-
niacze gitarowe przenośne, Wzmacniacze słuchawkowe, 
Wzmacniacze stereo, Zatyczki do wtyczek typu jack zapo-
biegające dostawaniu się kurzu, Zestawy słuchawek z mikro-
fonem, Zestawy słuchawkowe, Zestawy słuchawkowe 
do użytku z komputerami, Złącza do instrumentów muzycz-
nych, Żurawie mikrofonowe, Adaptery do obiektywów 
do aparatu fotograficznego, Aparat fotograficzny, Aparatura 
do powiększania [fotografia], Aparatura fotograficzna, Apara-
ty do fotografii podwodnej, Aparaty do projekcji przezroczy, 
Aparaty do wyświetlania przezroczy, Aparaty do zdjęć siat-
kówki oka [inne niż do celów medycznych], Aparaty fotogra-
ficzne, Aparaty fotograficzne 35mm, Aparaty fotograficzne 
cyfrowe, Aparaty fotograficzne do szybkiego wywoływania 
zdjęć, Aparaty fotograficzne do jednorazowego użytku, Apa-
raty fotograficzne do smartfonów, Aparaty fotograficzne 
do zdjęć 360-stopniowych, Aparaty fotograficzne dołączane 
do kasku, Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, 
Aparaty fotograficzne miechowe, Aparaty fotograficzne 
na klisze, Aparaty fotograficzne przeznaczone do samowy-
wołujących się filmów, Aparaty fotograficzne z liniowym 
czujnikiem obrazu, Aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, Aparaty tomograficzne, inne niż do celów me-
dycznych, Bezlusterkowe aparaty fotograficzne, Blokady ko-
mory baterii i karty do aparatów fotograficznych, Błony czułe 
na promieniowanie rentgenowskie [inne niż do celów me-
dycznych], Błyskowe żarówki, Ciemnie fotograficzne, Cyfro-
we aparaty fotograficzne, Cyfrowe aparaty fotograficzne 
do użytku przemysłowego, Cyfrowe lustrzanki jednoobiek-
tywowe [DSLR], Czujniki do migawek, Czujniki kątowe, Dal-
mierze [do aparatów fotograficznych], Dekielki ochronne 
na korpus aparatów fotograficznych, Ekrany [fotografia], Ekra-
ny radiologiczne do celów przemysłowych, Ekrany wzmac-
niające do błon rentgenowskich, Epidiaskopy [rzutniki], Filtry 
do aparatów fotograficznych, Filtry do ciemni, Filtry do użyt-
ku w fotografii, Filtry na obiektywy [do aparatów fotograficz-
nych], Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, Filtry 
świetlne do aparatów fotograficznych, Filtry ultrafioletowe, 
inne niż do celów medycznych, Filtry UV do aparatów cyfro-
wych, Fotograficzne lampy błyskowe, Fotograficzne (Staty-
wy do aparatów -), Fotograficzne urządzenia do powielania, 
Fotograficzne urządzenia rentgenowskie, inne niż do celów 
medycznych, Fotograficzne urządzenia nabłyszczające, Fo-
tograficzne urządzenia błyskowe, Fotomaski, Fotomaski czy-
ste, Fotopowielacze, Fotopułapki, Futerały dopasowane 
kształtem do aparatów fotograficznych, Futerały na przyrzą-
dy fotograficzne, Futerały na przyrządy i aparaturę fotogra-
ficzną, Futerały na urządzenia fotograficzne, Futerały przy-
stosowane do aparatów fotograficznych, Futerały przystoso-
wane na aparaty fotograficzne, Futerały przystosowane 
na sprzęt fotograficzny, Głowice przechylne [do aparatów 
fotograficznych], Gogle z kamerą, Kamery akcji, Kamery 
do monitorowania i kontroli sprzętu w elektrowni atomowej, 
Kamery do monitorowania tzw. „martwego pola” w samo-
chodach, Kamery do pojazdów, Kamery do szybkiego skano-
wania, Kamery internetowe, Kamery na podczerwień, Kame-
ry panoptyczne, Kamery pokładowe, Kamery szybkoobroto-
we, Kamery termowizyjne, Komory bezcieniowe, Kompakto-
we aparaty fotograficzne cyfrowe, Kuwety fotograficzne, 
Lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, Lampy bły-
skowe [fotografia], Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy 

do ciemni fotograficznych, Lampy elektronowe przetworni-
ków obrazu, Magazynki na klisze do aparatów fotograficz-
nych, Maszyny rentgenowskie do przeprowadzania kontroli 
bezpieczeństwa, Miechy [do aparatów fotograficznych], Mi-
gawki [fotografia], Migawki obiektywów, Migawki optyczne, 
Migawki (Wyzwalacze -) [fotografia], Mocowania obiekty-
wów do aparatu fotograficznego, Nośniki płyt ciemniowych 
[fotografia], Obiektywy do aparatów fotograficznych, Obiek-
tywy do filmów, Obiektywy do selfie, Aktywne wyświetlacze 
matrycowe, Aparatura do odtwarzania obrazu wideo, Apara-
tura telewizyjna, Cyfrowe kamery wideo, Cyfrowe nagrywar-
ki wideo, Cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signa-
ge], Części i akcesoria do dekoderów, Czytniki książek cyfro-
wych, Czytniki mikrofilmów, Dekodery cyfrowe, Dekodery 
do odbiorników telewizyjnych, Dekodery telewizji wysokiej 
rozdzielczości (HD), Dekodery telewizyjne, Digitalizatory wi-
deo, Ekrany, Ekrany do wideoprojekcji, Ekrany do wyświetla-
nia filmów, Ekrany filmowe, Ekrany fluoryzujące, Ekrany holo-
graficzne, Ekrany kontrolne, Ekrany projekcyjne, Ekrany pro-
jekcyjne do filmów kinematograficznych, Ekrany wideo, Ekra-
ny wyświetlające wideo, Ekrany z wyświetlaczami ciekłokry-
stalicznymi, Elastyczne płaskie panele wyświetlające 
do komputerów, Elektroluminescencyjne panele wyświetla-
jące, Elektroniczne szyldy cyfrowe, Elektroniczne monitory 
ekranowe, Elektroniczne panele wskaźnikowe, Elektroniczne 
papierowe (urządzenia wyświetlające), Elektroniczne pulpity 
wskaźnikowe, Elektroniczne systemy wyświetlające dla kie-
rowców pojazdów, Elektroniczne tablice kopiujące, Elektro-
niczne tablice ogłoszeniowe, Elektroniczne tablice wskaźni-
kowe, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne 
urządzenia do wyświetlania wyników, Elektroniczne wyświe-
tlacze reklam, Elektryczne i elektroniczne instalacje do wide-
omonitoringu, Elektryczne luminescencyjne wyświetlacze, 
Elektryczne luminescencyjne wyświetlacze płaskie, Elek-
tryczne oznakowania, Elektryczne znaki świecące, Filtry anty-
odblaskowe do telewizorów i monitorów komputerowych, 
Filtry antyrefleksyjne do telewizorów, Filtry do ekranów kom-
puterów i telewizorów, Filtry do ekranów przystosowane 
do telewizorów, Filtry do ekranów telewizorów, Filtry do od-
biorników telewizyjnych, Filtry optyczne do ekranów, Filtry 
optyczne do wyświetlaczy plazmowych, Fluorescencyjne 
(Ekrany -), Futerały na urządzenia kinematograficzne, Interak-
tywna aparatura wideo, Interaktywne ekrany graficzne, Inte-
raktywne odbiorniki [terminale] telewizyjne, Kamera filmo-
wa, Kamery 360-stopniowe, Kamery do desek rozdzielczych, 
Kamery do telewizji przemysłowej, Kamery monitorujące 
sieć, Kamery nadzorujące, Kamery telewizyjne, Kamery wi-
deo, Kamery wideo do analizy uderzenia golfowego, Kamery 
wideo do emisji telewizyjnej, Kamery wideo do nadzoru, Ka-
mery wideo przystosowane do celów monitoringowych, 
Kamkodery, Klapsy, Kolektory [terminale] danych, Kompute-
rowe monitory wyświetlające, Kontrolery monitorów wideo, 
Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery telewizji 
kablowej, Korektory podstawy czasu, Latarnie magiczne 
[aparaty projekcyjne], LCD [wyświetlacze ciekłokrystaliczne], 
Magnetowidy, Magnetowidy półprzewodnikowe, Magneto-
widy samochodowe, Maszyny i urządzenia kinematograficz-
ne, Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, Mecha-
niczne podświetlane szyldy, Metalowe tablice znakowe 
[świecące], Metalowe tablice znakowe [elektryczne], Metalo-
we tablice znakowe [mechaniczne], Miksery wideo, Miniatu-
rowe projektory, Miniprojektory, Modułowe panele znaków 
[świecące], Modułowe tablice znaków [świecące], Moduły 
wyświetlacza do odbiorników telewizyjnych, Monitory, Mo-
nitory ciekłokrystaliczne [LCD], Monitory dla Digital Signage, 
Monitory do automatów do gier wideo, Monitory do konsu-
menckich urządzeń do gier wideo, Monitory do podręcz-
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nych urządzeń do gier elektronicznych, Monitory dotykowe, 
Monitory kolorowe, Monitory komercyjne, Monitory kompu-
terowe, Monitory LED, Monitory [sprzęt komputerowy], Mo-
nitory szerokoekranowe, Monitory wideo, Monitory wyświe-
tlające, Monitory wyświetlające pozwalające uzyskać pełny 
kąt widzenia w pojeździe, Monitory wyświetlające wideo 
do noszenia na ciele lub w ubraniach, Monopody na kamery, 
Nagrywarki do filmów, Nagrywarki telewizyjne, Neony rekla-
mowe, Numeryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy 
do kamer wideo, Obiektywy do rzutników, Obiektywy foto-
graficzne, Obiektywy szerokokątne do aparatów fotograficz-
nych, Odbiorniki cyfrowej telewizji mobilnej (DMB), Odbior-
niki telewizji IP, Odbiorniki telewizyjne, Odbiorniki telewizyj-
ne 3D, Odbiorniki telewizyjne [telewizory], Odbiorniki telewi-
zyjne z ekranem o wysokiej rozdzielczości (telewizory HD), 
Odbiorniki wideo, Odtwarzacze dysków wideo, Odtwarza-
cze kaset wideo, Odtwarzacze wideo, Odtwarzacze wideo 
z nagrywarką, Odtwarzacze wideodysków, Optyczne ekrany 
panoramiczne, Panele wyświetlające do digital signage, Pa-
nele elektroniczne do wyświetlania wiadomości, Panele LCD, 
Panele wskaźnikowe, Panele wyświetlające do pojazdów, Pa-
nele wyświetlające elektroniczne, Panele wyświetlające 
OLED (z organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi), 
Płaskie wyświetlacze, Płytki cyfrowe, Podstawki pod telewi-
zory, Podświetlane znaki reklamowe, Podświetlone reklamy, 
Podświetlone tablice ogłoszeń, Pokrowce ochronne na czyt-
niki książek elektronicznych, Procesory wideo zapewniające 
widok 360 stopni dookoła pojazdu, Programowalne cyfrowe 
urządzenia odczytujące, Programowalne urządzenia do reje-
strowania telewizji cyfrowej, Projektory, Projektory ciekłokry-
staliczne [LCD], Projektory cyfrowe, Projektory do edycji fil-
mów, Projektory do kina domowego, Projektory filmowe, 
Projektory holograficzne, Projektory kinowe, Projektory LCD 
[ciekłokrystaliczne], Projektory multimedialne, Projektory 
planetarne, Projektory przenośne, Projektory wideo, Projek-
tory z automatyczną regulacją ostrości, Projektory z automa-
tycznym ustawianiem ostrości, Przenośne kamery wideo 
z wbudowanymi urządzeniami do odtwarzania kaset wideo, 
Przydrożne tablice wyświetlające [świecące], Przydrożne ta-
blice wyświetlające [mechaniczne], Pulpity do miksowania 
materiałów wideo, PVR [osobiste nagrywarki wideo], Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Reklamowe tablice [mechaniczne lub 
świecące], Reklamowe tablice znakowe [mechaniczne], Rzut-
niki, Rzutniki dla sektora rozrywki, Rzutniki obrazów, Sieciowe 
kamery monitorujące do nadzoru, Set-top box [dekodery 
STB], Soczewki do projektorów, Sklejarki do filmów, Soczewki 
fotograficzne, Sprzęt stereoskopowy do oglądania w trójwy-
miarze, Statywy dwunóżkowe, Sterowniki montażu taśm wi-
deo, Stojaki do kamer wideo, Stojaki przystosowane do prze-
chowywania urządzeń wideo, Świecące modułowe panele 
znaków, Symulatory ruchu do wirtualnej rzeczywistości, Sys-
temy autonomicznej jazdy do pojazdów wyposażone w in-
teraktywne wyświetlacze, Systemy nawigacji do pojazdów 
wyposażone w interaktywne wyświetlacze, Tablice memo 
[elektroniczne], Tablice ogłoszeń elektroniczne, Tablice ogło-
szeniowe elektroniczne, Tablice znakowe [mechaniczne], Ta-
blice ogłoszeniowe LED, Tablice znakowe reklamowe [świe-
cące], Telekamery, Telepromptery [wyświetlacze tekstów], 
Telewizja UHD (bardzo wysokiej rozdzielczości), Telewizory, 
Telewizory cyfrowe, Telewizory LED, Telewizory OLED, Tele-
wizory plazmowe, Telewizory samochodowe, Telewizory 
z wbudowanymi magnetowidami, Telewizory z wyświetla-
czami ciekłokrystalicznymi (LCD), Telewizory z wyświetla-
czem laserowym, Telewizyjna lampa analizująca, Telewizyjne 
anteny odbiorcze [paraboliczne], Telewizyjne kamery, Tele-
wizyjne urządzenia monitorujące, Terminale do wyświetlania 
grafiki, Terminale do wyświetlania informacji, Terminale gra-

ficzne, Torby przystosowane do noszenia sprzętu wideo, Tor-
by specjalnie przystosowane do projektorów, Totalizatory, 
Uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, Urządzenia 
do cięcia filmów, Urządzenia do efektów wideo, Urządzenia 
do monitoringu wizualnego, Urządzenia do montażu filmów 
kinematograficznych, Urządzenia do montażu filmów, Urzą-
dzenia do montażu wideo, Urządzenia do nagrywania fil-
mów, Urządzenia do nagrywania dysków wideo, Urządzenia 
do odbioru telewizji satelitarnej, Urządzenia do odtwarzania 
obrazów, Urządzenia do produkcji filmów, Urządzenia 
do projekcji fotograficznej, Urządzenia do projekcji wirtual-
nych klawiatur, Urządzenia do przeglądania przezroczy 
na kliszy, Urządzenia do przetwarzania obrazów, Urządzenia 
do rejestrowania obrazu do pojazdów, Urządzenia do repro-
dukcji obrazów, Urządzenia do wyświetlania wyników [elek-
tryczne], Urządzenia do wzmacniania sygnałów wideo, Urzą-
dzenia kinematograficzne, Urządzenia projekcyjne, Urządze-
nia telewizji przemysłowej, Urządzenia telewizyjne, Urządze-
nia wideo, Urządzenia wyświetlające do reklamy [mecha-
niczne lub świecące], Urządzenia wyświetlające telewizyjne, 
Urządzenia z wyświetlaczami plazmowymi, Wideo tunery, 
Widikony, Wielkoformatowe wyświetlacze ciekłokrystaliczne 
[LCD], Wsporniki do ustawiania telewizorów z płaskim ekra-
nem, Wyświetlacze, Wyświetlacze ciekłokrystaliczne, Wy-
świetlacze ciekłokrystaliczne [LCD] do zestawów kina domo-
wego, Wyświetlacze do noszenia na ciele, Wyświetlacze 
do odbiorników telewizyjnych, Wyświetlacze do pojazdów, 
Wyświetlacze elektroforetyczne, Wyświetlacze elektronicz-
ne, Wyświetlacze holograficzne do noszenia na głowie, Wy-
świetlacze HUD, Wyświetlacze LED, Wyświetlacze monosko-
powe zakładane na głowę, Wyświetlacze monoskopowe 2D 
zakładane na głowę, Wyświetlacze przezierne do pojazdów 
mechanicznych, Wyświetlacze radarowe, Wyświetlacze rze-
czywistości rozszerzonej zakładane na głowę, Wyświetlacze 
stereoskopowe 3D zakładane na głowę, Wyświetlacze ste-
reoskopowe zakładane na głowę, Wyświetlacze wideo mon-
towane na głowie, Wyświetlacze z diodami elektrolumine-
scencyjnymi, Wyświetlacze z diodami LED, Wzmacniacze sy-
gnałów telewizyjnych, Wzmacniacze wideo, Zestawy kina 
domowego, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej przystoso-
wane do rozgrywania gier wideo, Zintegrowane moduły 
oświetlenia LED, Znaki cyfrowe, Znaki mechaniczne, Znaki 
wyświetlające do reklamy [świecące lub mechaniczne], Au-
tomatyczne barierki bezpieczeństwa, Automatyczne syste-
my kontroli dostępu, Automatyczne urządzenia do zabez-
pieczania dostępu, Automatyczne systemy sterowania do-
stępem, Automatyczne urządzenia kontroli dostępu, Auto-
matyczne zespoły kontroli dostępu, Bezprzewodowe me-
chanizmy zamykające, Biometryczne czytniki geometrii dło-
ni, Biometryczne czytniki linii papilarnych, Biometryczne 
skanery siatkówki, Biometryczne skanery tęczówki, Biome-
tryczne systemy kontroli dostępu, Biometryczne systemy 
rozpoznawania głosu, Cyfrowe zamki do drzwi, Elektroniczne 
breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elek-
troniczne karty-klucze, Elektroniczne mechanizmy zamyka-
jące do sejfów, Elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do drzwi ryglowanych, Elektroniczne systemy wejściowe, 
Elektroniczne zamki do drzwi, Elektroniczne zamki rozpo-
znające układ żył na palcu, Elektroniczny system kontrolowa-
nia dostępu do budynków, Elektryczne instalacje do kontroli 
dostępu, Elektryczne jednostki kontrolno-sterujące dostę-
pem, Elektryczne systemy kontroli dostępu, Elektryczne 
urządzenia do zabezpieczania dostępu, Elektryczne urządze-
nia do kontroli dostępu, Elektryczne zamki do drzwi, Elek-
tryczne zamki zasuwkowe, Elektryczne zespoły kontrolno-
-sterujące dostępem, Instalacje automatyczne do sterowania 
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dostępem, Inteligentne kłódki, Inteligentne zamki, Inteligent-
ne zamki do drzwi, Interfejsy dostępu do zarządzanych pry-
watnych sieci lokalnych, Karty kontroli dostępu [magnetycz-
ne lub kodowane], Kłódki, elektroniczne, Kłódki na odcisk 
palca, Klucze kodowane, Kluczyki elektroniczne do pojaz-
dów, Kluczyki elektroniczne do samochodów, Kodowane 
karty-klucze, Kurtyny świetlne bezpieczeństwa do syste-
mów kontroli dostępu do obszaru [AAC], Kurtyny świetlne 
bezpieczeństwa obwodowej kontroli dostępu [PAC], Ma-
gnetycznie kodowane karty-klucze, Mechanizmy centralne-
go zamykania drzwi, Metalowe zamki szyfrowe [elektryczne], 
Niemetalowe zamki szyfrowe [elektryczne], Ogrodzenia ze-
lektryfikowane, Skanery biometryczne, Skomputeryzowane 
zegary z funkcją rozpoznawania linii papilarnych, Systemy 
zamknięć elektronicznych, Urządzenia do sterowania zamka-
mi drzwiowymi drogą radiową, Urządzenia do weryfikacji 
danych na magnetycznie kodowanych kartach, Urządzenia 
zamykające bezpieczeństwa [elektryczne], Urządzenia zdal-
nie sterowane do otwierania i zamykania drzwi, Urządzenia 
zdalnie sterowane do otwierania i zamykania drzwi pojaz-
dów, Zamki bezprzewodowe, Urządzenia zwalniające do za-
mykania [elektryczne], Zamki centralne do pojazdów silniko-
wych, Zamki do drzwi na odcisk palca, Zamki elektromagne-
tyczne, Zamki elektroniczne, Zamki elektroniczne obsługi-
wane kartą, Zamki elektryczne, Zamki elektryczne do pojaz-
dów, Zamki [elektryczne] z alarmami, Zamki mechaniczne 
[elektryczne, metalowe], Zamki mechaniczne [elektryczne, 
niemetalowe], Zamki metalowe [elektryczne], Zamki rowero-
we (elektryczne), Zamki sterowane sygnałami o częstotliwo-
ściach radiowych, Zamki z mechanicznym wybieraniem 
kodu [elektryczne], Zdalne urządzenia kontroli punktów wej-
ściowych, Zespoły zamków bezprzewodowych, Zespoły 
zamków elektronicznych, Osłony głowy, Osłony oczu, Akce-
soria ratunkowe [do utrzymywania się na powierzchni], Apa-
ratura zabezpieczająca przed upadkiem, Artykuły odzieży 
ochronnej dla motocyklistów do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Automatyczne urządzenia do gaszenia ognia, 
Azbestowa (Odzież -) przeciwpożarowa, Buty chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Buty 
do ochrony przed wypadkami, Buty [obuwie ochronne], 
Buty (Ochronne -), Buty ochronne stosowane w przemyśle 
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], Buty ogniood-
porne, Buty zabezpieczające przed napromieniowaniem, 
Czujniki ruchu do świateł bezpieczeństwa, Drążki izolacyjne 
[urządzenia ochrony przeciwporażeniowej], Ekrany ochron-
ne [azbest] dla strażaków, Elektroniczne osobiste urządzenia 
alarmowe, Filtry do masek do oddychania, Izolowana odzież 
ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, 
Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Kami-
zelki asekuracyjne na narty wodne, Kamizelki kuloodporne, 
Kamizelki odporne na kłucie, Kamizelki ratownicze przezna-
czone do użytku przez psy, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki 
ratunkowe dla zwierząt domowych, Kapsuły ratunkowe 
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
Kaptury przeciwdymowe [sprzęt do ratowania życia], Kaptu-
ry przeciwdymowe [urządzenia do ratowania życia], Kaptury 
przeciwdymowe [wyposażenie do ratowania życia], Koce ga-
śnicze, Koce ratunkowe, Koła ratunkowe, Koła ratunkowe 
do użytku przy wodnych akcjach ratunkowych, Kółka odbla-
skowe na odzież, Koło ratunkowe, Kombinezony do ochrony 
przed zagrożeniami biologicznymi, Kombinezony ochronne 
dla lotników, Kombinezony ochronne [przeciw wypadkom 
lub urazom], Kombinezony ratunkowe, Kombinezony ter-
miczne chroniące przed wypadkami lub urazami, Kombine-
zony termiczne dla lotników, Kominiarki chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Kominiarki 
ognioodporne, Kurtki kuloodporne, Kurtki chroniące przed 

wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Linki bezpie-
czeństwa do ochrony przed upadkiem, Maski do spawania, 
Maski ochronne, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem 
do ochrony układu oddechowego, Maski przeciwgazowe, 
Maski przeciwpyłowe, Maski twarzowe chroniące przed wy-
padkami, napromieniowaniem i ogniem, Mechaniczne urzą-
dzenia do ratowania życia, Morskie urządzenia ratunkowe, 
Nadmuchiwane kamizelki do użycia w ratownictwie, Nago-
lenniki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły sporto-
we lub części strojów sportowych], Nakolanniki dla robotni-
ków, Obuwie chroniące przed ogniem, Obuwie chroniące 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Obuwie 
ochronne, Obuwie ochronne chroniące przed wypadkami 
lub urazami, Obuwie ochronne przeciw napromieniowa-
niu, Obuwie ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], 
Obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, Obu-
wie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, Obuwie 
ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom, Obuwie 
służące ochronie przez wypadkami i ogniem, Obuwie za-
bezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, Obuwie zabezpieczające przed wypadkami, 
Ochraniacze klatki piersiowej przed wypadkami lub urazami 
[inne niż stosowane w sporcie], Ochraniacze na brzuch, chro-
niące przed urazami [inne niż elementy ubiorów sportowych 
lub przystosowane do użytku w określonych zajęciach spor-
towych], Ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadka-
mi [inne niż artykuły sportowe], Ochraniacze na oczy, Ochra-
niacze na usta [osłony dziąseł], Ochraniacze termiczne 
[odzież] do ochrony przed wypadkami lub urazami, Ochra-
niacze twarzy do ochrony przed wypadkami lub urazami, 
Ochraniacze zabezpieczające ciało przed urazami, Ochrania-
cze zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, 
Ochraniacze zębów do użytku w boksie, Ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Ochron-
na odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, Ochronne buty robocze, Ochronne maski na twarz 
do kasków ochronnych, Ochronne nakrycia głowy, Ochron-
ne obuwie robocze, Ochronne osłony na twarz dla spawa-
czy, Odblaskowe kamizelki ochronne, Odzież azbestowa 
chroniąca przed ogniem, Odzież azbestowa do ochrony 
przed ogniem, Odzież chłodzona elektrycznie do ochrony 
przed wypadkami lub urazami, Odzież chroniąca przed 
ogniem, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież 
chroniąca przed wypadkami, Odzież do ochrony przed dzia-
łaniem środków chemicznych, Odzież do ochrony przed za-
grożeniami biologicznymi, Odzież do utrzymywania się 
na powierzchni wody, Odzież kuloodporna, Odzież ochron-
na chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież ochron-
na chroniąca przed urazami, Odzież ochronna [kuloodpor-
na], Odzież ochronna o dużej widoczności, Odzież ochronna 
przeciw promieniowaniu, Odzież ochronna wykonana z ma-
teriałów kuloodpornych, Odzież odblaskowa do zapobiega-
nia wypadkom, Odzież ognioodporna, Odzież skórzana 
do ochrony przeciwko wypadkom lub urazom, Odzież za-
bezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem 
i ogniem, Ogień (Odzież chroniąca przed -), Ognioodporna 
odzież, Ognioodporne kombinezony do wyścigów samo-
chodowych do celów bezpieczeństwa, Okulary kurzoodpor-
ne, Opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami lub ura-
zami, Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony na twarz, 
Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych, Osłony 
ochronne na twarz, Osłony ochronne na twarz dla robotni-
ków, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Paski odblasko-
we do noszenia, Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń 
w pojazdach lub wyposażenia sportowego, Pasy do podpie-
rania ciała podczas podnoszenia ciężarów, Pasy podtrzymu-
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jące dla robotników, Plandeki ochronne, Przeciwpożarowe 
drabinki ewakuacyjne [sprzęt bezpieczeństwa], Przyciski alar-
mowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy dmuchane do ce-
lów ratowania życia, Ręczne tarcze ochronne do użytku 
przez policję, Rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, Rękawice do celów przemysłowych do ochrony 
przed urazami, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Rę-
kawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, Rękawice do ochrony przed wy-
padkami lub urazami, Rękawiczki chroniące przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem, Rękawy ewakuacyjne 
[urządzenia ratownicze], Rękawy ratownicze, Respiratory 
do filtrowania powietrza, Kaski dla kierowców, Kaski dla łapa-
czy do gry w baseball, Kaski dla pałkarzy w grze w baseball, 
Kaski dla rowerzystów, Kaski do boksu, Kaski do futbolu ame-
rykańskiego, Kaski do gry w football amerykański, Kaski 
do hokeja, Kaski do hokeja na lodzie, Kaski do jazdy konnej, 
Kaski do jazdy na deskorolce, Kaski do użytku przy uprawia-
niu sportów, Kaski motocyklowe, Kaski narciarskie, Kaski 
ochronne dla dzieci, Kaski ochronne dla kierowców, Kaski 
ochronne dla motocyklistów, Kaski ochronne dla rowerzy-
stów, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kaski snowboar-
dowe, Kaski zabezpieczające, Nakrycia głowy chroniące 
przed wypadkami, Nakrycia głowy do ochrony przed uraza-
mi, Nakrycia głowy do uprawiania sportu chroniące przed 
urazami, Nakrycia głowy ochronne, Nakrycia głowy w posta-
ci kasków ochronnych, Ochraniacze czaszki do ochrony 
przed urazami, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, 
Ochraniacze na głowę do karate, Ochronne (Kaski -) dla upra-
wiania sportu, Ochronne kaski sportowe, Ochronne nakrycia 
głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, Paski zapina-
ne pod brodą do kasków do futbolu amerykańskiego, Przy-
łbice spawalnicze, Sport (Kaski ochronne dla uprawiania -), 
Torby sportowe przystosowane [profilowane] do kasków 
ochronnych, Artykuły optyczne do uprawiania sportu, Ekra-
ny antyodblaskowe, Gogle dla motocyklistów, Gogle do ce-
lów sportowych, Gogle do pływania, Gogle narciarskie, Go-
gle zimowe, Maski do pływania, Ochronne (Okulary -) 
do uprawiania sportu, Okulary antyrefleksyjne, Okulary dla 
rowerzystów, Okulary do uprawiania sportu, Okulary ochron-
ne do ochrony oczu, Okulary ochronne do uprawiania spor-
tu, Okulary pływackie, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary 
spawalnicze, Okulary strzeleckie [optyczne], Osłony przeciw-
odblaskowe, Szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyj-
ną, 14 Akcesoria do zegarków, Artykuły zegarmistrzowskie, 
Bębenki do sprężynki naciągowej [zegarmistrzostwo], Bębny 
sprężyny (do wyrobu zegarów i zegarków), Bransolety do ze-
garków, Budziki, Budziki elektroniczne, Budziki elektryczne, 
Chronografy, Chronografy do użytku jako zegarki, Chrono-
grafy do użytku jako czasomierze, Chronografy [zegarki], 
Chronometry dla statków, Chronometry elektroniczne, Cy-
ferblaty do zegarków, Cyfrowe urządzenia pokazujące czas, 
wyposażone w wyświetlacze pokazujące temperaturę, Cza-
somierze [zegarki], Części do zegarków, Części do zegarów, 
Części i akcesoria do przyrządów chronometrycznych, Czę-
ści i akcesoria do przyrządów zegarmistrzowskich, Części 
mechanizmów zegarowych, Dewizki do zegarków, Etui 
na zegarki [prezentacja], Instrumenty i przyrządy chronome-
tryczne, Klamerki do zegarków, Koronki do zegarków, Ko-
twiczki [zegarmistrzostwo], Łańcuszki do zegarków, Małe ze-
gary, Mechanizmy do zegarków, Mechanizmy do zegarków 
sterowane elektronicznie, Mechanizmy do zegarków stero-
wane elektrycznie, Mechanizmy do zegarów, Mechanizmy 
do zegarów i zegarków, Mechanizmy do zegarów sterowane 
elektrycznie, Mechanizmy wychwytowe, Mechanizmy zega-
rowe, Metalowe paski do zegarków, Miniaturowe zegary, Ny-
lonowe paski do zegarków, Obudowy na zegary, Obudowy 

[skrzynki] do zegarów, Obudowy zegarów, Oscylatory 
do czasomierzy, Oscylatory do zegarków, Oscylatory do ze-
garków mechanicznych, Oscylatory do zegarów, Ozdobne 
etui na zegarki, Paski do zegarków, Paski do zegarków na rękę, 
Paski do zegarków nieskórzane, Paski do zegarków wykona-
ne z metalu, skóry lub plastiku, Paski do zegarków wykonane 
z polichlorku winylu, Paski do zegarków wykonane z materia-
łów syntetycznych, Paski z tworzyw sztucznych do zegar-
ków, Platynowe zegarki, Pokrętła do zegarków, Przyrządy 
do pomiaru czasu w sporcie [stopery], Przyrządy zegarmi-
strzowskie wykonane ze złota, Przyrządy zegarmistrzowskie 
z mechanizmami kwarcowymi, Pudełka na zegarki, Rozciągli-
we bransoletki metalowe do zegarków, Skórzane paski 
do zegarków, Skrzynki na zegarki, Sprężyny do zegarków, 
Sprężyny do zegarów i zegarków, Sprzączki do pasków 
do zegarków, Srebrne zegarki, Stopery, Systemy do pomiaru 
czasu do celów sportowych, Szkiełka do zegarków, Tarcze 
do artykułów zegarmistrzowskich, Tarcze do przyrządów 
chronometrycznych, Tarcze do przyrządów zegarmistrzow-
skich, Tarcze do zegarków, Tarcze do zegarów, Tarcze [zegar-
mistrzostwo], Urządzenia do pomiarów czasu podczas im-
prez sportowych, Wahadła (wytwarzanie zegarów i zegar-
ków), Wisiorki do łańcuszków do zegarków, Wskazówki 
do zegarów, Wskazówki do zegarów i zegarków, Wskazówki 
do zegarów [produkcja zegarów i zegarków], Wskazówki ze-
garów i zegarków, Wskazówki zegarowe, Wszelkiego rodzaju 
zegary i zegarki, Zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki 
chronometryczne, Zegarki cyfrowe z timerem automatycz-
nym, Zegarki damskie, Zegarki dla pielęgniarek, Zegarki dla 
płetwonurków, Zegarki do nurkowania, Zegarki do użytku 
w sporcie, Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki ele-
ganckie, Zegarki elektroniczne, Zegarki elektryczne, Zegarki 
kieszonkowe, Zegarki kwarcowe, Zegarki (Łańcuszki do -), Ze-
garki mechaniczne nakręcane ręcznie, Zegarki mechaniczne 
z automatycznym nakręcaniem, Zegarki na łańcuszku, Zegar-
ki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki na rękę 
z urządzeniami GPS, Zegarki podróżne, Zegarki posiadające 
funkcję gry, Zegarki pozłacane, Zegarki sportowe, Zegarki 
stołowe, Zegarki (Szkiełka do -), Zegarki wykonane z metali 
szlachetnych lub nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Ze-
garki z funkcją komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją 
komunikacji bezprzewodowej, Zegarki z insygniami, Zegarki 
z metali szlachetnych, Zegarki z walcowanego złota, Zegarki 
zasilane energią słoneczną, Zegarki zawierające funkcję pa-
mięci, Zegarki zawierające funkcję gier elektronicznych, Ze-
garki ze złota, Zegary, Zegary atomowe, Zegary cyfrowe, Ze-
gary cyfrowe sterowane elektronicznie, Zegary cyfrowe z ra-
diem, Zegary cyfrowe z timerem automatycznym, Zegary 
elektroniczne, Zegary i części do nich, Zegary i zegarki, Zega-
ry i zegarki dla hodowców gołębi, Zegary i zegarki elektrycz-
ne, Zegary kwarcowe, Zegary mechaniczne, Zegary (Mecha-
nizmy do -), Zegary na biurko, Zegary podłogowe, Zegary 
pokazujące strefy czasowe na świecie, Zegary przemysłowe, 
Zegary samochodowe, Zegary słoneczne, Zegary sterujące 
[zegary wzorcowe], Zegary stojące z wahadłem, Zegary sto-
łowe, Zegary w obudowie, Zegary z mechanizmami kwarco-
wymi, Zegary z radiem, Zegary zawierające elementy cera-
miczne, Zegary [zegary sterujące] kontrolujące inne zegary, 
Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegar-
ki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy -), Przyrządy chronolo-
giczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria 
i wyroby jubilerskie, Agat [surowy], Agaty, Chalcedon, Cyrko-
nia, Diament [nieobrobiony], Diamenty, Druciki z metali szla-
chetnych [biżuteria], Drut metalowy [metale szlachetne], 
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Drut złoty [biżuteria], Gagat, Gagat, nieprzetworzony lub pół-
przetworzony, Imitacja gagatu, Imitacja złota, Imitacje kamie-
ni szlachetnych, Imitacje pereł, Iryd, Iryd i jego stopy, Jadeity, 
Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie półszlachetne, Ka-
mienie szlachetne i półszlachetne, Kamienie szlachetne nie-
obrobione i półobrobione oraz ich imitacje, Kamienie szla-
chetne w stanie surowym, Kamienie sztuczne [szlachetne 
i półszlachetne], Klejnoty, Klejnoty szlachetne i półszlachet-
ne, Koraliki do robienia biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, 
Markasyty, Metale szlachetne, Metale szlachetne i ich stopy, 
Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, 
Naturalne kamienie szlachetne, Nici [druciki] z metali szla-
chetnych, Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici z metali 
szlachetnych, Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżute-
ria], Oliwin [kamienie szlachetne], Oliwin [peridot], Opal, 
Osm, Osm i jego stopy, Oszlifowane diamenty, Pallad, Pallad 
i jego stopy, Perły, Perły hodowlane, Perły naturalne, Perły 
sztuczne, Perły z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Pla-
tyna, Platyna i jej stopy, Platyna [metal], Półfabrykaty z kamie-
ni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Pół-
przetworzone kamienie szlachetne i ich imitacje, Półprze-
tworzone metale szlachetne, Półwyroby z metali szlachet-
nych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, Przetworzo-
ne lub półprzetworzone metale szlachetne, Rod, Rod i jego 
stopy, Rubin, Ruten, Ruten i jego stopy, Sardonyks [nieobro-
biony], Spinel [kamienie szlachetne], Srebrne nici [biżuteria], 
Srebrne sztabki, Srebro, Srebro i jego stopy, Srebro, nieprze-
tworzone lub kute, Srebro w stanie surowym, Stopy metali 
szlachetnych, Stopy metali szlachetnych [inne niż do użytku 
w stomatologii], Stopy platyny, Stopy srebra w stanie suro-
wym, Stopy złota, Strasy do wytwarzania biżuterii, Syntetycz-
ne kamienie szlachetne, Szafiry, Szmaragdy, Sztabki metali 
szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztaby platy-
ny, Sztaby srebra, Sztaby ze stopu platyny, Sztaby ze stopu 
srebra, Sztuczne kamienie szlachetne, Tanzanit będący ka-
mieniem szlachetnym, Topaz, Złote nici [biżuteria], Złoto, Zło-
to i jego stopy, Złoto, nieobrobione lub półobrobione, Złoto, 
nieprzetworzone lub kute, Agat stosowany w biżuterii, Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Amulety, 
Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły 
ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Arty-
kuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Bibeloty z brązu, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali 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 na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szla-
chetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Bi-
żuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucz-
nych, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria 
wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżute-
ria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona 
z brązu, Biżuteria wytworzona z metali szlachetnych, Biżute-
ria z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z ema-
lii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżute-
ria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali 
nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria 
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Bi-
żuteria ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztraso-
wego [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bi-
żuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], 
Bransoletki charytatywne, Bransoletki identyfikacyjne [biżu-

teria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, 
Bransoletki pozłacane, Bransoletki przyjaźni, Bransoletki 
z drewnianych koralików, Bransoletki z gumy lub silikonu 
ze wzorem lub z napisem, Bransoletki z haftowanej tkaniny 
[biżuteria], Bransoletki z koralików, Bransoletki z metali szla-
chetnych, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bran-
soletki z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, 
Bransolety, Bransolety i zegarki połączone, Bransolety obrę-
cze, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki 
pokryte złotem [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do bi-
żuterii, Diademy, Dopasowane osłony na pierścionki chronią-
ce przed uderzeniem, otarciem oraz uszkodzeniem obrączki 
i kamieni pierścionka, Elastyczne opaski z drutu do noszenia 
jako bransoletki, Fantazyjna biżuteria, Firmowe nagrody 
za osiągnięcia w postaci biżuterii, Imitacja biżuterii, Imitacje 
biżuterii, Insygnia z metali szlachetnych, Jadeit [biżuteria], Ju-
bilerskie łańcuszki kord na ozdoby na nogę, Jubilerskie łań-
cuszki kord na bransoletki, Jubilerskie łańcuszki kord na na-
szyjniki, Jubilerskie łańcuszki zabezpieczające, Kaboszony, 
Kamee [biżuteria], Kamienie jubilerskie, Kamienie szlachetne, 
Kamienie szlachetne [klejnoty], Klamry ze srebra [biżuteria], 
Klejnoty do aplikacji na twarz, Klipsy, Klipsy do krawatów, 
Klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, 
Kolczyki do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki-koła, Kol-
czyki powlekane srebrem, Kolczyki pozłacane, Kolczyki wi-
szące, Kolczyki z metali szlachetnych, Kółka do piercingu, 
Krawaty (Spinki do -), Krawaty (Szpilki do -), Krucyfiksy jako 
biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki 
do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Łańcuszki ju-
bilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nie-
szlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali szlachet-
nych, Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, Łańcuszki 
z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łańcuszki z me-
tali szlachetnych na bransoletki, Łańcuszki z metali szlachet-
nych na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych, Medale, 
Medale pamiątkowe, Medale powlekane metalami szlachet-
nymi, Medale wykonane z metali szlachetnych, Medale 
ze złota, Medaliony, Medaliony [biżuteria], Medaliony wyko-
nane z metali szlachetnych, Medaliony wykonane z metali 
nieszlachetnych, Nakrycia głowy dla panny młodej w postaci 
tiar, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane 
srebrem, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], 
Naszyjniki z metali szlachetnych, Obrączki ślubne, Odznaki 
metalowe do noszenia [metale szlachetne], Odznaki wpina-
ne w klapę z metali szlachetnych, Odznaki z metali szlachet-
nych, Opaski na nadgarstek [na cele charytatywne], Oprawy 
będące częścią biżuterii, Osobiste ozdoby z metali szlachet-
nych, Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Ozdobne 
szpilki z metali szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, 
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby do kapeluszy z metali szlachet-
nych, Ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, Ozdoby 
do uszu w postaci biżuterii, Ozdoby na ubrania w postaci 
biżuterii, Ozdoby powlekane metalami szlachetnymi, Ozdo-
by z biżuterii sztucznej, Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], 
Ozdoby z żółtego bursztynu, Perły [biżuteria], Pierścienie 
(ozdoby), Pierścienie platynowe, Pierścionki, Pierścionki [bi-
żuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszla-
chetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pier-
ścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pierścionki po-
wlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pierścionki symboli-
zujące przyjaźń, Pierścionki w całości z drogich kamieni, 
Pierścionki (wyroby jubilerskie), Pierścionki zaręczynowe, 
Pierścionki złote, Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Porcela-
nowe spinki do mankietów, Pozłacane naszyjniki, Siatka wy-
konana z metali półszlachetnych, Siatka z metali szlachet-
nych [biżuteria], Spinki do krawatów, Spinki do krawatów 
wykonane z metali szlachetnych, Spinki do krawatów z me-
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tali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do mankietów 
i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami szlachet-
nymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki do mankie-
tów wykonane ze złota, Spinki do mankietów wykonane 
z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki 
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamienia-
mi półszlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane z imita-
cji złota, Spinki do mankietów z metali szlachetnych, Spinki 
do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami półszla-
chetnymi, Spinki do szali mające charakter biżuterii, Srebrne 
bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne 
pierścionki, Sygnety, Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło 
sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria z -), Szpilki [biżute-
ria], Szpilki biżuteryjne, Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, 
Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Szpilki ozdobne [biżu-
teria], Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki, 
Wisiorki biżuteryjne, Wisiorki [klejnoty], Wisiorki z aglomero-
wanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, Wpinki do klapy [biżuteria], 
Wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], Wpinki po-
kryte emalią cloisonné, Wyroby jubilerskie dla zwierząt, Wy-
roby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby jubilerskie 
do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte stopami 
metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie pokryte metalami 
szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane ze srebra, Wyro-
by jubilerskie wykonane z łańcuszka typu kord, Wyroby jubi-
lerskie wykonane z brązu, Wyroby jubilerskie wykonane 
z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, Wyroby 
jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby jubiler-
skie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie 
wykonane ze stopów metali szlachetnych, Wyroby jubiler-
skie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z kamienia-
mi szlachetnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszlachet-
nych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wyroby 
jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zapięcia 
do biżuterii, Zapięcia do naszyjników, Zapinki do krawatów 
z metali szlachetnych, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki biżute-
ryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki 
do bransoletek, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali 
pospolitych, Zawieszki do naszyjników, Złote bransoletki, 
Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, 
Złote naszyjniki, Breloczki do kluczy, Breloczki do kluczy jako 
biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy 
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Breloczki 
do kluczy [kółka] pokryte metalem szlachetnym, Breloczki 
do kluczy, nie z metalu, Breloczki do kluczy [ozdoby], Brelocz-
ki do kluczy [ozdoby] z metali szlachetnych, Breloczki do klu-
czy powlekane metalami szlachetnymi, Breloczki do kluczy 
wykonane z metali szlachetnych, Breloczki do kluczy z imita-
cji skóry, Breloczki do kluczy z kółkiem ze sztucznej skóry, 
Breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, Breloczki 
do kluczy z metali szlachetnych, Breloczki metalowe do klu-
czy, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy [kółka 
do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Bre-
loki do kluczy z imitacji skóry, Breloki do kluczy ze skóry, Cho-
wane breloki, Chowane breloki do kluczy, Kółka do kluczy, 
Kółka do kluczy, nie z metalu, Kółka do kluczy z metali nie-
szlachetnych, Kółka na klucze z metali szlachetnych, Łań-
cuszki do kluczy, Łańcuszki do kluczy z metali szlachetnych, 
Metalowe łańcuszki do kluczy, Wisiorki do kluczy (ozdoby lub 
breloczki), Wisiorki do kluczy z metali szlachetnych, Zawiesz-
ki do breloków do kluczy, Zawieszki do kółek na klucze, Etui 
do zegarków i zegarów, Etui [dopasowane] na artykuły zegar-
mistrzowskie, Etui na artykuły zegarmistrzowskie, Etui na ze-
garki, Etui z metali szlachetnych na artykuły zegarmistrzow-
skie, Etui z metali szlachetnych na zegarki, Futerały do zega-
rów i zegarków, Futerały na przyrządy chronometryczne, 

Futerały na zegarki [na miarę], Futerały na zegary [na miarę], 
Kasetki do prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasetki 
na biżuterię, Kasetki na biżuterię [na miarę], Kasetki na biżute-
rię [szkatułki], Kasetki skórzane na biżuterię, Kasety do pre-
zentacji wyrobów jubilerskich, Koperty do zegarków, Małe 
szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Obudowy 
do zegarków, Obudowy do zegarów i zegarków, Obudowy 
do zegarów jako części zegarów, Pudełka do eksponowania 
artykułów zegarmistrzowskich, Pudełka do eksponowania 
zegarków, Pudełka do prezentacji kamieni szlachetnych, Pu-
dełka na biżuterię [dopasowane], Pudełka na biżuterię [szka-
tułki lub puzderka], Pudełka na szpilki do krawatów, Pudełka 
z metali szlachetnych na biżuterię, Saszetki na biżuterię 
do składowania, Skrzynki na biżuterię z drewna, Stojaki na pier-
ścionki wykonane z metali szlachetnych, Stojaki na zegary, 
Szkatułki na biżuterię, Szkatułki na biżuterię nie z metalu, Szka-
tułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, Szkatułki na biżu-
terię wykonane z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
wykonane z metali nieszlachetnych, Szkatułki na biżuterię 
z metali szlachetnych, Szkatułki na biżuterię z pozytywką, 
Szkatułki na biżuterię z metalu, Szkatułki na spinki do mankie-
tów, Szkatułki na zegary z metali szlachetnych, Woreczki na bi-
żuterię dopasowane, Woreczki na zegarki, Zwijane etui na bi-
żuterię, Zwijane torby podróżne na biżuterię.

(210) 529644 (220) 2021 05 31
(731) GRZYBICKI KAMIL ARS, Kruklanki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARS DESIGN YOUR DANCE

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 25 Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Obuwie, Nakrycia głowy, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(210) 529728 (220) 2021 06 01
(731) APROMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) all4home-garden

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.03, 26.11.25, 27.05.01, 
27.05.05, 29.01.03, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 8 Łopaty [narzędzia], Grabie, Grabie do trawni-
ków [narzędzia obsługiwane ręcznie], Grabie [narzędzia], Na-
rzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 
Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyce uniwersalne, 11 Lampy 
elektryczne, Lampy LED, Lampy podłogowe, Lampy stojące, 
Lampy stołowe, Lampy ścienne, Grille gazowe, Grille elek-
tryczne, Grill, Grille węglowe do celów domowych, Urzą-
dzenia do grillowania, 19 Postumenty niemetalowe [kon-
strukcje], Włókniny do ochrony gleby, Włókniny do osuszania 
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gleby, Włókniny do osuszania ziemi, Włókniny do stabili-
zacji gleby, Tunele niskie [niemetalowe lub na ramach nie-
metalowych] do ochrony roślin, Belki, Podłogowe (Deski -), 
20 Biurka, Blaty [części mebli], Drzwi do szaf, Drzwi do mebli, 
Fotele, Garderoby, Kanapy, Komody, Konsole [meble], Kre-
densy, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła 
[fotele] biurowe, Krzesła konferencyjne, Krzesła na jednej no-
dze, Krzesła obrotowe, Ławki, Leżaki, Łóżka plażowe, Meble, 
Meble biurowe, Meble do salonu, Meble domowe, Meble 
kempingowe, Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drewnia-
ne, Nakrycia na siedzenia [uformowane] na meble, Narożniki 
[meble], Panele meblowe, Półki [meble], Półki na książki, Półki 
ścienne [meble], Przenośne ścianki biurowe, Pufy [meble], 
Rozkładane meble z obiciem, Ruchome ławki, Ścianki dzia-
łowe, Siedzenia, Stoliki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły kuchenne, 
Szafki, Szuflady, Toaletki, Witryny, Dopasowane pokrowce 
materiałowe do mebli, Dopasowane pokrowce na meble, 
22 Namioty, Namioty do upraw, Siatki maskujące, Siatki ogro-
dowe, Plandeki, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, 
Plandeki, Taśmy i pasy, 24 Narzuty (pokrowce na meble), 
Dopasowane pokrowce na materace, Pokrowce na kana-
py, Pokrowce na krzesła, Narzuty, Ochronne pokrowce [na-
rzuty] na materace i meble, Pokrowce i narzuty na meble, 
Bielizna stołowa i pościelowa, Serwetki tekstylne [bielizna 
stołowa], Kuchenne ręczniki [tekstylne], Ręczniki kuchenne, 
Tekstylne ręczniki kuchenne, Wsypy (pokrowce na matera-
ce i poduszki), 28 Choinki [sztuczne], Choinki z materiałów 
syntetycznych, Zabawki, Hulajnogi [zabawki], Deskorolki, 
Baseny do zabawy, Dmuchane baseny kąpielowe do celów 
rekreacyjnych, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły 
do zabawy], Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne 
na przyjęcia i sztuczne choinki.

(210) 529741 (220) 2021 06 02
(731) Shandong Chunwang Food Technology Co., Ltd., 

Linyi City, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYONE

(531) 28.03.99, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 Orzechy przetworzone, Orzechy ziemne 
przetworzone, Orzechy preparowane, Nasiona przetwo-
rzone, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, 
Warzywa konserwowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa 
konserwowane [w oleju], Warzywa gotowane, Warzywa fer-
mentowane, Warzywa grillowane, Warzywa przetworzone, 
Warzywa preparowane, Warzywa marynowane, Warzywa 
w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywa w plasterkach, 
konserwowe, Warzywa suszone, Owoce konserwowane, 
Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce konserwowane 
w plasterkach, w słoikach, Kandyzowane przekąski owoco-
we, Chipsy owocowe, Kandyzowane owoce.

(210) 529802 (220) 2021 06 03
(731) KOWALIK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 

USŁUGOWE, Ostojów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VSKLEP

(531) 27.05.01, 29.01.04, 27.05.21, 24.17.22, 26.03.23
(510), (511) 12 Silniki do samochodów, Skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do zmiany 
prędkości do pojazdów lądowych, Wałki turbin [części 
pojazdów lądowych], Amortyzatory do samochodów, 
Automatyczne skrzynie biegów do samochodów oso-
bowych, Automatyczne skrzynie biegów do pojazdów 
lądowych, Bagażniki dachowe, Bagażniki dachowe do po-
jazdów w postaci pojemników [boksów] do przewożenia 
ładunków, Bagażniki do pojazdów, Bagażniki mocowane 
do maski pojazdu, Bagażniki do użytku na pojazdach, Ba-
gażniki na dach do samochodów osobowych, Bagażniki 
na dach samochodu, Bagażniki na narty do samochodów, 
Bagażniki na narty do samochodów silnikowych, Bagażni-
ki na rowery, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, 
Bagażniki samochodowe na narty, Błotniki, Błotniki [czę-
ści do pojazdów lądowych], Błotniki do pojazdów, Błot-
niki [do samochodów], Chlapacze do pojazdów, Cylindry 
hamulcowe do pojazdów lądowych, Cylindry sprzęgieł 
do pojazdów lądowych, Części blacharskie do karose-
rii pojazdów [ukształtowane], Części do skrzyń biegów 
do pojazdów lądowych, Części hamulcowe do samocho-
dów, Części karoserii wozów, Dachy przesuwane do po-
jazdów, Dachy przesuwne do pojazdów mechanicznych, 
Deski rozdzielcze do samochodów, Dopasowane pokrow-
ce na kierownice do pojazdów, Dopasowane pokrowce 
na samochody osobowe, Drążki skrętne do samochodów, 
Drążki skrętne do zawieszeń pojazdów lądowych, Drzwi 
do samochodów, Drążki skrętne / stabilizatory poprzecz-
ne [elementy zawieszenia pojazdów lądowych], Dźwignie 
do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulco-
we do pojazdów, Elementy wykończeniowe do wnętrz 
samochodów, Elementy sprzęgła i przekładni maszyno-
wych do pojazdów lądowych, Elementy zębate do pojaz-
dów lądowych, Fotele samochodowe, Foteliki dla dzieci 
do użytku w samochodach, Haki holownicze, Haki holow-
nicze do pojazdów, Haki [sprzęgi do przyczep] do pojaz-
dów, Hamulce do pojazdów lądowych, Hamulce klocko-
we do pojazdów lądowych, Hamulce do samochodów 
osobowych, Hamulcowe klocki do pojazdów lądowych, 
Hamulce taśmowe do pojazdów lądowych, Hydrauliczne 
hamulce obręczowe, Hydrauliczne hamulce tarczowe, Ka-
roserie do pojazdów lądowych, Kierownice do samocho-
dów, Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, 
Kierunkowskazy do pojazdów lądowych, Kierunkowskazy 
do samochodów, Klamki do drzwi samochodowych, Kloc-
ki hamulcowe do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe 
do samochodów, Koła [części do pojazdów lądowych], 
Łańcuchy do przekładni do pojazdów lądowych, Łańcu-
chy do samochodów, Łańcuchy do samochodów osobo-
wych, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], 
Łańcuchy napędowe do silników pojazdów lądowych, 
Łańcuchy samochodowe [jazda], Łożyska kół do pojaz-
dów lądowych, Łożyska osiowe do pojazdów lądowych, 
Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka do pojazdów, Lu-
sterka do pojazdów [lusterka wsteczne], Lusterka wstecz-
ne, Lusterka wsteczne [części do pojazdów], Lusterka 
wsteczne do pojazdów, Lusterka wsteczne do zamonto-
wania na zewnątrz, Lusterka wsteczne do zamontowania 
wewnątrz, Lusterko do pojazdu, Maski do pojazdów, Ma-
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ski silników do pojazdów, Mechanizmy napędowe [części 
pojazdów lądowych], Mechanizmy do regulacji otwarcia 
szyb do okien pojazdów, Mechaniczne skrzynie biegów 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samo-
chodów, Miękkie dachy do pojazdów mechanicznych, 
Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów 
lądowych, Mieszki na dźwignię zmiany biegów, Nadwozia 
samochodowe, Okładziny szczęk hamulca do samocho-
dów, Okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów lądo-
wych, Okna do samochodów osobowych, Panele drzwio-
we do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do samochodów, 
Pasy bezpieczeństwa do siedzeń do samochodów oso-
bowych, Pasy do siedzeń samochodowych, Pasy napę-
dowe do napędzania pojazdów lądowych, Pasy napędo-
we do pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silników 
pojazdów lądowych, Pedały hamulcowe do pojazdów, 
Piasty kół tylnych, Piasty przedniej osi do pojazdów, Pió-
ra wycieraczek do przednich szyb, Płytki cierne hamulca 
do samochodów, Płytki cierne hamulca do pojazdów lą-
dowych, Podłokietniki do pojazdów, Podłokietniki do sie-
dzeń samochodowych, Podwozia samochodów, Podwo-
zia samochodowe, Pokrowce na siedzenia samochodów, 
Pokrowce na siedzenia samochodowe [ukształtowane 
lub dopasowane], Przednie szyby samochodowe, Prze-
kładnie bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekład-
nie do pojazdów lądowych, Przekładnie zmiany biegów, 
Ramki do tablic rejestracyjnych, Samochody osobowe 
i części konstrukcyjne do nich, Samochody (Amortyzato-
ry do -), Siedzenia samochodowe, Spojlery do pojazdów, 
Spojlery do pojazdów lądowych, Spojlery do samocho-
dów, Szyberdachy do pojazdów, Szyby przednie do po-
jazdów lądowych, Szyby przednie do samochodów, Tar-
cze sprzęgła do pojazdów lądowych, Układy hamulcowe 
do pojazdów lądowych, Układy kierownicze do pojazdów 
lądowych, Układy zawieszenia do samochodów, Wycie-
raczki do przednich szyb, Wycieraczki do przednich szyb 
samochodów, Wycieraczki do przednich szyb pojazdów 
[części pojazdów], Wycieraczki do szyb przednich samo-
chodów silnikowych, Wycieraczki przednich świateł, Wy-
cieraczki przednie do samochodów, Zapalniczki samo-
chodowe, Zapasowe pióra wycieraczek szyb przednich 
pojazdów, Zderzaki samochodowe, Bagażniki samocho-
dowe na koło zapasowe, Koła, Koła do pojazdów lądowych, 
Koła do pojazdów, Koła pojazdów, Koła samochodowe, Koła 
zapasowe do pojazdów, Kołpaki, Kołpaki [do pojazdów], Koł-
paki do kół, Kołpaki kół, Nakrętki do szpilek piast w kołach 
pojazdów, Nakrętki na wentyle do opon pojazdów, Opony, 
Opony do kół pojazdów, Opony do pojazdów, Opony pełne 
do kół pojazdów, Opony do samochodów, Pojazdy (Koła -), 
Pokrowce na opony, Alarmy do pojazdów, Bezpieczeństwo 
(Pasy -) do siedzeń w pojazdach, Klaksony samochodowe, 
Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne 
do pojazdów, Pojazdy (Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w -), 

Samochodowe systemy alarmowe, Adaptery do piór wycie-
raczek do pojazdów, Amortyzatory [części pojazdów], Amor-
tyzatory do pojazdów, Amortyzatory do zawieszeń pojaz-
dów, Amortyzatory stanowiące części zawieszeń pojazdów, 
Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Amortyzatory za-
wieszenia do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Samo-
chody, Układy krzywek rozrządu silników samochodowych, 
Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zagłówki samochodowe, 
Wycieraczki do lamp przednich samochodu.

(210) 529855 (220) 2021 06 04
(731) VAKULCHYK ALEH, Kraków 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Herb Lab

(531) 01.15.15, 26.01.03, 26.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Pre-
paraty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Prepara-
ty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, 
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi za-
opatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnia, Usługi kawiarni, 
Hotele dla zwierząt, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezer-
wacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Wyna-
jem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu 
do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty dla zwierząt, 
Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, 
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Pomieszczenia dla 
zwierząt.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 521512, 523506, 523924, 524735, 527391, 527757, 528214, 528376, 528378, 528778, 528779, 529091

2 521512, 527391, 527757, 528197, 528389, 528778, 528779

3 520175, 521068, 522441, 523019, 523506, 523784, 523788, 523942, 525292, 526089, 526747, 527390, 527519, 
527757, 527760, 527807, 528197, 528327, 528486, 528527, 528606, 528773, 528778, 528779, 528956, 528960, 
529045

4 528197, 528376, 528378, 528467, 528527, 528773, 528778, 528779, 528989

5 519973, 520175, 521068, 522441, 523019, 523942, 525506, 526089, 526747, 526748, 527360, 527388, 527390, 
527391, 527460, 527482, 527483, 527702, 527703, 527975, 528087, 528252, 528327, 528376, 528436, 528437, 
529045, 529091, 529855

6 512861, 525171, 526130, 527321, 528376, 528378, 528389, 528486, 528620, 528701, 528911

7 521866, 528376, 528378, 528538, 528541, 528544, 528546, 528548, 528712, 528739, 528742

8 528486, 528538, 528541, 528544, 528546, 528548, 528739, 528742, 529728

9 509028, 521068, 521711, 521713, 521866, 522918, 523140, 523142, 523143, 523354, 523832, 523932, 524655, 
524916, 524917, 525280, 525666, 525675, 525691, 526876, 526882, 528232, 528233, 528239, 528305, 528306, 
528353, 528376, 528378, 528413, 528486, 528522, 528527, 528541, 528544, 528546, 528548, 528583, 528712, 
528742, 528892, 528934, 528951, 528956, 528960, 529132, 529607

10 520175

11 512861, 521866, 523140, 523142, 523143, 527321, 527452, 528378, 528413, 528486, 528892, 529728

12 513996, 526765, 527436, 528376, 528378, 528620, 528742, 528882, 528911, 529802

13 528376, 528378

14 519970, 525292, 528376, 528378, 528486, 528527, 528773, 528956, 528960, 529607

15 517935

16 519970, 520175, 521068, 522918, 523019, 523932, 524916, 524917, 525666, 525675, 525691, 526306, 526876, 
526882, 527461, 528376, 528486, 528615, 528723, 528894, 528910, 528934, 528951, 528956, 528960

17 521512, 528486, 528742, 528778, 528779

18 519970, 525292, 526477, 527321, 528376, 528486, 528527, 528773, 528911, 528934, 528951

19 512861, 517935, 521512, 522519, 522524, 525612, 526130, 526825, 527391, 527717, 528376, 528389, 528620, 
528701, 529728

20 512861, 526477, 526932, 527321, 527392, 527506, 527711, 528389, 528426, 528486, 528527, 528744, 529728

21 516424, 523506, 527506, 528197, 528376, 528486, 528527, 528620, 528742, 528773, 528934, 528963

22 519970, 528527, 529728

24 522154, 526327, 527321, 528486, 528951, 529728

25 517935, 519970, 522154, 522918, 523932, 523942, 524608, 524916, 524917, 525292, 525691, 525957, 527410, 
527743, 528232, 528233, 528278, 528376, 528486, 528490, 528494, 528527, 528533, 528654, 528773, 528911, 
528934, 528951, 528956, 528960, 529644

26 512861, 528486, 528773

28 509030, 517935, 525426, 525691, 526477, 526876, 526882, 528376, 528426, 528486, 528951, 529728

29 517935, 519973, 521914, 523866, 523867, 525965, 527332, 527333, 527528, 527702, 527703, 528251, 528285, 
528288, 528327, 528570, 528620, 528754, 528755, 528786, 528967, 529094, 529095, 529741

30 512510, 521914, 522441, 523865, 523866, 523867, 527332, 527333, 527674, 527675, 528251, 528252, 528317, 
528327, 528435, 528451, 528620, 528749, 528754, 528755, 528874, 528876, 528877, 528879, 528881, 528884, 
528934, 528967, 528991, 528997, 529045

31 525176, 527342, 528754, 528755
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32 517935, 521963, 521987, 521988, 521989, 521991, 523632, 525158, 527332, 527333, 527509, 527514, 527517, 
527518, 527519, 527521, 527812, 528252, 528327, 528486, 528542, 528620, 528754, 528755

33 516681, 516683, 522894, 522895, 522896, 526946, 528486, 528823

34 528246, 528486, 529045

35 488690, 506081, 509028, 509030, 517935, 519970, 519973, 520175, 521068, 522154, 522647, 522918, 523002, 
523003, 523300, 523830, 524107, 524308, 524524, 524532, 524533, 524534, 524535, 524608, 524655, 524916, 
524917, 525074, 525280, 525506, 525545, 525666, 525675, 525691, 526089, 526112, 526130, 526306, 526876, 
526882, 526932, 526942, 527327, 527452, 527461, 527506, 527528, 527702, 527703, 527717, 527723, 527724, 
527743, 527826, 527827, 528087, 528178, 528222, 528225, 528278, 528285, 528288, 528305, 528306, 528353, 
528362, 528364, 528365, 528376, 528378, 528435, 528486, 528519, 528528, 528533, 528541, 528544, 528545, 
528546, 528548, 528580, 528596, 528620, 528681, 528690, 528702, 528703, 528704, 528739, 528742, 528749, 
528754, 528755, 528773, 528843, 528844, 528849, 528892, 528894, 528911, 528951, 528956, 528960, 528989, 
528991

36 521866, 523780, 524107, 524524, 524655, 525074, 527461, 527532, 527723, 527724, 527758, 528178, 528222, 
528225, 528305, 528306, 528353, 528376, 528378, 528486, 528519, 528593, 528594, 528701, 528704, 528843, 
528844, 528931

37 488690, 517935, 521866, 523002, 523003, 523780, 525171, 525612, 526130, 527321, 527436, 527452, 528225, 
528239, 528371, 528372, 528373, 528374, 528376, 528378, 528486, 528528, 528583, 528704, 528723, 528882, 
528892, 528897, 528898, 528911

38 519970, 521068, 524655, 525280, 525691, 526306, 526876, 526882, 527826, 527827, 528353, 528376, 528378, 
528703, 528897, 528898

39 488690, 519970, 520175, 523002, 523003, 523780, 524107, 524524, 525904, 526112, 526306, 527342, 527471, 
527961, 528178, 528225, 528238, 528285, 528288, 528353, 528376, 528378, 528486, 528620, 528703, 528711, 
528746, 528747, 528882, 528911, 528927, 528989, 528995

40 488690, 522647, 524308, 525545, 527711, 528376, 528378, 528389, 528527, 528988, 528989

41 488690, 509028, 509030, 517935, 519970, 521068, 522647, 522918, 523160, 523506, 523691, 523692, 523932, 
524308, 524370, 524524, 524532, 524533, 524534, 524535, 524655, 525571, 525666, 525669, 525670, 525675, 
525691, 525957, 526066, 526112, 526306, 526876, 526882, 526942, 527087, 527300, 527365, 527461, 527723, 
527724, 527725, 527826, 527827, 527961, 528178, 528232, 528233, 528238, 528362, 528364, 528365, 528376, 
528426, 528486, 528522, 528545, 528569, 528576, 528577, 528580, 528585, 528615, 528628, 528681, 528690, 
528750, 528752, 528774, 528869, 528894, 528911, 528913, 528934, 528951, 528956, 528960, 529644

42 488690, 509030, 517935, 520175, 521068, 521866, 522519, 522524, 522647, 523924, 524532, 524533, 524534, 
524535, 524655, 525280, 525666, 525675, 525691, 526876, 526882, 527321, 527327, 527452, 528178, 528376, 
528378, 528486, 528526, 528527, 528533, 528541, 528544, 528546, 528548, 528583, 528591, 528596, 528620, 
528723, 528843, 528844, 528897, 528898, 529132

43 513234, 517935, 519452, 524370, 524524, 524532, 524533, 524534, 524535, 525606, 526849, 526876, 526882, 
527471, 527674, 527675, 527961, 528178, 528237, 528245, 528353, 528376, 528378, 528486, 528571, 528617, 
528620, 528703, 528754, 528755, 528874, 528876, 528877, 528879, 528881, 528884, 528997, 529855

44 521068, 522725, 522729, 522731, 523354, 523942, 524370, 524524, 524532, 524533, 524534, 524535, 525666, 
525669, 525670, 525675, 527300, 527365, 527452, 527760, 527961, 528362, 528364, 528365, 528376, 528378, 
528486, 528522, 528545, 528788, 528913

45 509028, 523780, 524524, 524532, 524533, 524534, 524535, 525074, 526876, 526882, 527327, 527365, 528376, 
528594
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1555 apartments 519452

1942 KS WIECZYSTA KRAKÓW 528486

24h Beskid TAXI 528711

5 PIĄTKA DLA NATURY 523019

A ARCHIBALANCE 512861

abo 528389

ADAR 528995

AGROBOTS 528712

agroCOVER 526327

ALE KAWA 528749

Alg-Börje 527390

all4home-garden 529728

ALUDIS www.dachistrych.pl 526130

ARS DESIGN YOUR DANCE 529644

ASIAN BAZAR SMAKI AZJATYCKO-POLSKIE 528435

asthma 528232

autosiatki.pl 526765

BALANSIS 528606

be yourself 525506

BERSAIL 528526

Bieg Lwa 528628

Bieg Lwiątek 528774

BIESZCZADZKIE ANIOŁY domki całoroczne 528617

biuroland 488690

BLTN STUDIO 523160

BNP Paribas Kredyt na zielone zmiany 527461

BOSMAN 521512

Braciszek Hop 527521

BREJDAK GRAVEL 526066

BRILLIANT SALON OPTYCZNY 523354

BROWAR AMBER BEZALKOHOLOWE IPA  
AMERYKAŃSKIE CHMIELE CHMIELONE NA  
ZIMNO SPECJALNY PROCES FERMENTACJI  
LEKKIE I AROMATYCZNE BROWAR  
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94  
WYRAZISTA GORYCZKA 521963

BROWAR AMBER piwo Żywe PIWO  
NIEPASTERYZOWANE, STYL LAGER BOGATY  
SMAK BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT  
BREWERY 19/94 DELIKATNA GORYCZKA 35 DNI  
PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 521991

BROWAR AMBER PSZENICZNIAK PIWO  
PSZENICZNE, NATURALNIE MĘTNE  
ORZEŹWIAJĄCY SMAK BROWAR  
RZEMIEŚLNICZY CRAFT BREWERY 19/94  
BOGATY AROMAT 521987

BROWAR AMBER ZŁOTE LWY PIWO JASNE  
PEŁNE, STYL LAGER WYRAZISTY SMAK  
BROWAR RZEMIEŚLNICZY CRAFT  
BREWERY 19/94 SŁODOWA PODSTAWA 521989

cacus 522154

CBSP 523830

cdi konsultanci budowlani 528704

cel6zer 526942

Cement Ożarów BRUKARSKI, MURARSKI 32,5  
ZAWODOWY SPRAWNY DLA POKOLEŃ  
PC PEWNY CEMENT 526825

CGO GROUP 525074

Chili TAXI 528746

Chili 528747

Cietrzew 527514

CloudTAX 528306

CloudTAX.pl 528305

COLANT 527975

COMGES licencjaspedycyjna.pl 528927

CYMES-BIS Żelki z pasją 528967

Czar Sushi 528997

czater 525280

DABREMVI 527482

DADAN 527725

DAFRIXAB 527483

dbamy o bramy okna, drzwi, napędy 528197

dental-clean 528963

Diakoneo 524524

DIAMENT 528989

Disco 2.1 523924

DKM GRUPA 525171

DMOWSKIEGO 107 528372

dobra karma 527332

DOBRA KARMA 527333

dolnośląski WZORNIK mozaika tradycji  
dolnośląska bombka 525426

Dolnośląski 528570

DOMOWYPEDIATRA.PL 522725

DOMOWYPEDIATRA.PL 522729

DOMOWYPEDIATRA.PL 522731

Duda Nasze polskie! KIEŁBASA ŻYWIECKA 130 g  
mięsa wieprzowego na 100 g produktu  
BEZ DODATKU barwników glutaminianu  
monosodowego PRODUKT BEZGLUTENOWY  
Wyprodukowano w Polsce z mięsa  
pochodzącego z UE. 528288
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Duda Nasze polskie! KIEŁBASKI POLSKIE  
WIEPRZOWE 85% mięsa wieprzowego  
PRODUKT POLSKI Wyprodukowano w Polsce  
z mięsa wieprzowego pochodzącego z Polski 528285

E 527724

EDAN 528654

Edenika 522441

ÉGOTISTE 528527

EKIPATONOSI 528951

Ekogroszek dla wybranych ! 528467

EkoMetalowa 528373

EkoMetalowa 528374

EL MARIACHI 522895

elsa The European Law Students’  
Association POLAND 525571

EMPOWERING CHILDREN FOUNDATION 524532

EMPOWERING CHILDREN FOUNDATION 524534

ENYRUN 528778

EPRO 527723

Erba 527519

Fa FORMA ABSOLUTNA 528869

FACTOR 528239

FAKTORIA Home Design 527506

FAST KEBAB 528245

FASZEROWANIEC 527703

felicea NATURAL 523784

felicea 523788

FERRANTI 527711

FISHING LEADER 525176

FMW wear JoKa classic 524608

Forester 528742

FORPOZ 528371

FRIZ 528956

Friz 528960

FRUGO SQUAD 528252

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ 524533

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ 524535

FUNDACJA STRAŻ OBRONY PRAW ZWIERZĄT 527365

g grafitektura 528723

GARDEMIN 528437

Gazele Biznesu 526306

GENKI 525158

GH 513996

Giganciki 528571

goodjo PREMIUM GOODS 525965

Góralskie Praliny 528317

Grazie Mille 527674

Grazie Mille 527675

GREENFEET 527410

GRUPA KGHM 528378

grupa leonardo 522647

GRUPA psb PROFI 528225

GRUPA TAURUS 528897

h 523832

HAUU | MIAUU 526477

Herb Lab 529855

HEXAVIR 527460

hike 523632

HOLY BURGER 528988

IMOTORS 523002

iMOTORS 523003

IN JELLY 506081

INNOVATION HUB KNF 524916

INNOVATION HUB KNF 524917

INOVATIV ENERGIA ZE SŁOŃCA 521866

insuria Grapa Kamil 527758

IQ Partners 528843

IQ Partners 528844

ISLAVET 527360

JABEX SUGAR FREE 528251

Jana 527392

JBB Bałdyga PASZTET ZDZICHA PRZEPIS  
SPRAWDZONY dla DZIADKÓW DZIECI i ŻONY 519973

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie 528754

Jemy Jemy Wygodnie i smacznie! 528755

JO 528594

JUSTUS 523780

kajakidunajcem.pl 528238

kakadu ZOO 528362

kakadu ZOO 528364

kakadu ZOO 528365

KEMOD 517935

KGHM 528376

KOTARBA INVEST 528701

Krawcownia 528533

KRAWCZYK SHOW 528585

KROSS. CZAS NA ROWER 528911

KRYNICA SUMMIT 528681

KWC KOSMETYK WSZECH CZASÓW WIZAZ pl 521068

kwiat paproci 527807

KYOTO SUSHI 526849

L 524655

LA CUCARACHA 522896

Laboratorium Galenowe Olsztyn 520175

LADURO 527321

Lagun 528934

LAVINE CLINIC 528913

LithoMax Aquamin 527388

LOT air 528882

LubićSiebie 527300

lui 528773

Łan 527509

Łapka 527518
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maestro płać kartą i wypłacaj 528222

marmurovelove 522519

MASTER MAS ECO LINE 527391

MEDIA PEOPLE 527826

MEDIA PEOPLE 527827

MF MARFIKS 522524

Millennium BIURO NIERUCHOMOŚCI 528931

MINI ONE 521711

MM MARIO MORATO 528278

MOTZNY 525612

MUSSS & GO 528786

Muzogram 528910

NANDY 525292

Nowaste Polska 516424

NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood BIaŁa FaSOLa,  
naSIona CHIA oraz QUINOA I WarzYWa,  
UGOTOWane na Parze ŹRÓDŁO BŁONNIKA  
POKARMOWEGO  GOTOWE W 2 MIN 100 g  
produktu dostarcza:  Energia 405 kJ 97 kcal 523866

NOWOŚĆ ryż-fit Feelgood CIECIERZYCA  
Z QUINOA I WARZYWAMI UGOTOWANA NA  
PARZE ŹRÓDŁO BŁONNIKA POKARMOWEGO  
GOTOWE W 2 MIN 100 g produktu dostarcza:  
532 kJ 127 kcal 523867

NUUT 528702

oceanud 528591

Ogar 527517

ORDON BEAUTY CENTER  
TRUE BEAUTY CONCEPT 525670

ORDON BEAUTY CENTER 525669

OUTFIT World Fashion 528849

OVAL 521713

OWOLOVO SMOOTHIE 527812

pan BIOLESŁAW 512510

PANORAMA 529132

PARAISO CARIBE 522894

pato inteligencja 509028

Patrycja Dobrzeniecka GlowbyPatt,  
#glowbypatt 523506

pestka i ogryzek WYDAWNICTWO 525666

PHOBOS GRUPA TAURUS 528898

PhytoChikol SL 524735

Piesełkowo 528426

PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. 524107

PLANTWORLD 527452

POCIĄG DO ZIÓŁ 528615

POGOŃ SIEDLCE 1921 1944 522918

Polfund 527532

POLSKI Caravaning 528894

Polwados 516683

Portofino AUTHENTIC ITALIAN FOOD 513234

posir Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 523932

pozdrowe.pl 528580

Pregna Lacti 526748

Pregna Mist 526747

PRODUCENT MEBLI WH PLUS 526932

PROFI FLEX 528538

PROMIFEN 528087

pyszoty 524370

QUAEL 526089

Queen of Beauty 523942

R.SILENCE 528490

R.SMOOTH 528494

READY4S 527327

RECEENT 528779

rest4less 528353

revema 528744

REVOLT ENERGY 528892

RMF 24 526882

RMF 526876

Rodeo 529091

ROLKA w tempurze 527471

RTPlasma 523140

RTPlasma 523142

RTPLAZMA 523143

ryż-fit Gotowy w 8 Minut RYŻ PARBOILED,  
DŁUGOZIARNISTY 4 torebki Zawsze się uda!  
Gwarancja jakości 523865

S positiveways 519970

SALAMKA 527702

SANTA MEDICINA LAB 529045

Sekrety NATURALNEGO PIĘKNA 528788

semavo 523300

SILVERAN 528436

SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia 528879

SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia 528881

SKALSKI CAKES & CAFÉ 528877

SKALSKI CAKES & CAFÉ 528884

Skoczylas 528327

Skrzynka z Pola 527342

Słodki punkt widzenia 528874

SŁOIK WARSZAWSKI 521914

Smakulka 528451

SMAPP SMART APPLIANCES 528548

SMAPP 528544

SOVL moments 527743

STAJNIA ROWEROWA 528528

STORYMAKERS create your story 524308

STYL 70 527961

Super Giganci 528569

Superbet - Bądźmy super 528576

Superbet - Kraków jest super! 523692

Superbet - Milion powodów 528577

Superbet - Milion Superpowodów 528750
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Superbet - Warszawa jest super! 523691

Superbet. Razem jesteśmy super 528752

SUPO Cerber 528583

SUSHARNIA BY TEN SUSHI 525606

SZCZYT GOSPODARCZY W KRYNICY 528690

SZKOŁA TERAPII KARMIENIA  
OD PESTKI DO OGRYZKA 525675

Świadoma Mama 528522

TABAC SHOP 528246

TARFLEN 528214

Taste of Paradise 528991

TAXI KEBAB 528237

TETRI 526946

TOM Organizacje Odzysku 525545

TOP GAR 527087

TOP VAC 528413

Transport&Logistic exQme 525904

Trasti SIMPLY FAIR 528519

tresnar 528739

tripinvest 528593

TRYONE 529741

TVP abc 525691

Uroczysko 527528

VELO BIANCO 527717

VICINO STREET PIZZA 528620

VSKLEP 529802

wakacje.pl 528178

WAŁBRZYCH BROWAR 2020 528542

weedlak 527757

WIDZEW RTS 525957

WINE FROM REPUBLIC OF NORTH  
MACEDONIA BALKANSKA ISTORIJA 528823

Wódka Pan Jabłoński 516681

wrobud 527436

YA Spa 527760

YIVO 529607

Yogaloka 509030

ZAKOPLAN 526112

ZC ZDROWY CZŁOWIEK 528545

zelmotor PROFESSIONAL 528541

Złoty RZEPAK 529095

Złoty 529094

ZnanyTrener.pl 528596



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.

540297 KERACOLOR (2021 05 12) 19
1319558 PUREZZA (2021 05 07) 11
1359033 PUREZZA (2021 05 07) 21
1372876 A-N PARTS (2021 04 16)

CFE: 27.05.01 7
1555820 (2021 04 19)

CFE: 01.17.25, 03.07.17, 19.07.01, 
25.01.15, 28.05.00, 29.01.14

33

1592835 FlipBuds (2021 03 22, 2021 02 08)
CFE: 27.05.01 9

1592882 AllTime (2021 03 01, 2021 02 03)
CFE: 17.01.01, 29.01.13 14, 35

1592969 PERSKINDOL (2021 01 29, 2021 01 20) 3, 5
1592974 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)

CFE: 26.04.04, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13 19
1592975 (2021 03 18)

CFE: 28.03.00 35
1593005 (2021 03 15)

CFE: 28.03.00 34
1593046 Ghisallo (2021 04 09) 12
1593049 BREATHER (2021 03 16) 5, 10
1593108 BREATHER AIROX 

(2021 03 16)
5, 10

1593109 Metycutan (2021 04 22) 5
1593119 PSORIBYE  

(2020 07 01, 2020 04 07)
5, 9, 10, 

41, 44
1593182 NATIONAL PEN at pens.com +  

(2021 03 25, 2021 02 17)
CFE: 24.17.05, 27.05.01, 29.01.15 35

1593199 Z Zerynth (2021 03 25, 2020 11 27)
CFE: 27.05.01, 29.01.12 9

1593243 ADVANCING DERMATOLOGY FOR 
EVERY SKIN STORY  
(2021 03 01, 2021 02 12)

35, 41, 
44

1593272 Forrest (2021 01 18)
CFE: 27.05.01 10

1593275 L LX (2021 03 11, 2021 03 02)
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12 21

1593278 MORBIDELLI  
(2021 01 12, 2020 07 13)

9, 12, 25, 35

1593321 HEMPCARE (2021 03 08)
CFE: 02.09.14, 05.03.11, 27.05.09, 29.01.03 5

1593356 GREAT WALL (2021 03 15)
CFE: 27.05.01 34

1593369 VIPSORY  
(2020 07 01, 2020 04 08)

5, 9, 10, 41, 44

1593373 PSORISMART  
(2020 07 01, 2020 04 08)

5, 9, 10, 41, 44

1593414 Atoderm Palmakera (2021 03 18, 2020 10 19)
CFE: 27.05.09 3, 5

1593415 PSORICOACH  
(2020 07 01, 2020 04 09)

5, 9, 10, 41, 44

1593423 Metycortin (2021 04 22) 5
1593462 L LX (2021 04 29, 2021 03 02)

CFE: 26.04.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13 16
1593467 Biointimo (2020 12 10) 3, 5, 10
1593523 SingleKeyID (2021 04 20, 2021 02 10)

CFE: 14.05.02, 29.01.04 38, 42
1593537 (2021 04 26, 2021 03 16)

CFE: 08.01.20, 29.01.12 30
1593551 NEURO trampoline (2021 04 26)

CFE: 26.11.25, 27.03.15, 27.05.10, 29.01.04 41, 44
1593581 (2021 03 29)

CFE: 28.03.00 21
1593658 WORD FEVER (2021 03 22, 2020 09 24)

CFE: 24.17.02, 27.05.01 28, 41
1593674 OLYMVAX (2021 05 06)

CFE: 26.07.05, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.03 5
1593749 Green Smile (2021 04 05)

CFE: 27.05.01 29, 32
1593757 FIESTA (2020 09 14)

CFE: 27.05.01 7, 11



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1592969, 1593414, 1593467 

5  1592969, 1593049, 1593108, 1593109, 1593119, 1593321, 1593369,
 1593373, 1593414, 1593415, 1593423, 1593467, 1593674 

7  1372876, 1593757 

9  1592835, 1593119, 1593199, 1593278, 1593369, 1593373, 1593415 

10  1593049, 1593108, 1593119, 1593272, 1593369, 1593373, 1593415,
 1593467 

11  1319558, 1593757 

12  1593046, 1593278 

14  1592882 

16  1593462 

19  540297, 1592974 

21  1359033, 1593275, 1593581 

25  1593278 

28  1593658 

29  1593749 

30  1593537 

32  1593749 

33  1555820 

34  1593005, 1593356 

35  1592882, 1592975, 1593182, 1593243, 1593278 

38  1593523 

41  1593119, 1593243, 1593369, 1593373, 1593415, 1593551, 1593658 

42  1593523 

44  1593119, 1593243, 1593369, 1593373, 1593415, 1593551



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.

509160 RUTKOWSKI BOGDAN
2020 12 21 43, 44

517663 WOLIŃSKI KRZYSZTOF
2021 02 09 37, 42

515942 FOLUSZOWY POTOK SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 02 23 43

521081 Zuffa, LLC
2021 03 18 5, 9, 18, 25, 28, 32, 35

523610 Starbuzz Tobacco Inc.
2021 03 22 3, 5

520279 Starbuzz Tobacco Inc.
2021 03 22 3, 5, 34, 35

516770 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 19 30

516765 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 19 30

516772 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 19 30

516773 UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 04 19 30

524514 KUCZNEROWICZ KAROLINA WELOVEKERATIN
2021 04 23 35, 44

522965 Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2021 05 09 43

522752 Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2021 05 09 43

522241 WATRAS RADOSŁAW
2021 05 31 16, 35, 41

523349 LO IP SA
2021 05 31 36



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

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

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

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1561673 ALDI Einkauf SE & Co. oHG
2021 03 15 5
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