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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

Pisma kierowane do Urzędu należy nadsyłać na adres:
Urząd Patentowy RP, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 203, al. Niepodległości 188/192.
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Warszawa, dnia 26 lipca 2021 r. Nr ZT30

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) 470511 (220) 2017 04 14
(731) HANDLOSFERA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo
(540) (znak słowny)
(540) GIGANTYCZNY DONUT
(510), (511) 14 zegarki, 20 poduszki.

(210) 477531 (220) 2017 10 11
(731) PPH FLEISCH MANNSCHAFT-POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdwin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tieljaczi

(531) 27.05.01, 28.05.99
(510), (511) 29 wyroby wędliniarskie, kiełbasy, parówki, po-
droby z mięsa, przetworzone produkty mięsne, drób, dziczy-
zna i ich przetwory.

(210) 477917 (220) 2017 10 19
(731) FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRONG² & MORE HAIR OIL

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01, 24.17.25
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielę-
gnacji skóry, kosmetyki do rzęs, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, 
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowa-
nia włosów, 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 

kartonu, broszury, prospekty, ulotki, 35 agencje reklamo-
we, bezpośrednia reklama pocztowa, handlowe informa-
cje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji 
konsumenckiej], kolportaż próbek, organizowanie targów 
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich: aloesowych pre-
paratów do celów kosmetycznych, kosmetyków, kosme-
tyków do brwi, kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosme-
tyków do rzęs, odżywek do włosów, olejków do celów 
kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty 
do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów, 
reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie 
materiałów reklamowych, usługi agencji importowo-eks-
portowych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa 
w handlu, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich 
[zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
wystawy w celach handlowych lub reklamowych,  
41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [poka-
zy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadze-
nie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie 
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka].

(210) 484722 (220) 2018 04 12
(731) JANKOWSKI KRZYSZTOF PRO, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) PRO TRUCK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospo-
darczą, analizy kosztów, usługi pośrednictwa w zakresie za-
kupu lub sprzedaży pojazdów, zakup produktów (pojazdów) 
i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakre-
sie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie 
wymienionych usług, 36 usługi finansowe, wyceny finanso-
we, doradztwo finansowe, usługi finansowe w zakresie bran-
ży transportowej, doradztwo w zakresie form finansowania 
zakupu pojazdu, finansowanie zakupu nowych i używanych 
pojazdów, usługi leasingowe, leasing zwrotny, usługi w za-
kresie kredytowania pojazdów, pożyczki leasingowe, usługi 
kredytowe, kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, fakto-
ring, kredyty hipoteczne, kredytowanie pod zastaw, umowy 
kredytowe połączone ze sprzedażą ratalną, usługi ubez-
pieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja 
o ubezpieczeniach, usługi w zakresie OC, usługi w zakresie 
OC spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne indywidu-
alne i flotowe, ubezpieczenia majątkowe, truck assistance 
(ubezpieczenie assistance skierowane dla osób posiadają-
cych pojazdy pow. 3,5T), grupowe ubezpieczenia na życie, 
udostępnianie informacji finansowych i ubezpieczeniowych 
za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze 
w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja 
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w zakresie wymienionych usług, 38 przesyłanie informacji, 
usługi przesyłu danych, elektroniczne przesyłanie danych, 
poczta elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie in-
formacji drogą on-line, przesyłanie zamówień drogą elektro-
niczną, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi 
doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i infor-
macja w zakresie wymienionych usług, 39 usługi w zakresie 
transportu, spedycja krajowa i międzynarodowa, parkowa-
nie i tymczasowe przechowywanie pojazdów, składowanie 
towarów, usługi w zakresie nawigacji GPS, udostępnianie in-
formacji z dziedziny transportu, spedycji za pośrednictwem 
strony internetowej, zarządzanie flotą pojazdów za pośred-
nictwem stron internetowych, usługi doradcze w zakresie 
wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie 
wymienionych usług, 42 umożliwienie tymczasowego użyt-
kowania aplikacji oprogramowania dostępnych za pośred-
nictwem strony internetowej do zarządzania flotą pojazdów, 
w tym monitorowania i śledzenia pojazdów, transportu, spe-
dycji oraz dla usług finansowych i usług ubezpieczeniowych, 
usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja 
i informacja w zakresie wymienionych usług.

(210) 497892 (220) 2019 03 29
(731) Marilan Alimentos S/A, Marilia, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Magic Toast

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, herbatniki, suchary, tosty, 
krakersy, przekąski.

(210) 505507 (220) 2019 10 11
(731) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki
(540) (znak słowny)
(540) WESTERN OAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, whisky bourbon, whisky 
amerykańska.

(210) 506691 (220) 2019 11 13
(731) REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REKOPOL

(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.11
(510), (511) 35 reklama, usługi w zakresie marketingu mające 
na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie wielkości pro-
dukcji oraz metod dystrybucji towarów/usług, sprzedaży i re-
klamy towarów/usług, promocja towarów, usług, idei i zasad 
postępowania polegająca na wywoływaniu proekologicznych 
postaw producentów dóbr oraz zachowań u odbiorców dóbr, 
rozpowszechnianie i publikowanie materiałów reklamowych, 
badania i analizy rynku, badania opinii publicznej, doradz-
two w sprawach prowadzenia przedsiębiorstw, doradztwo 
dla przedsiębiorstw produkujących opakowania i/lub mate-
riały do pakowania, doradztwo organizacyjne i specjalistycz-

ne w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie porad 
przedsiębiorstwom produkującym lub używającym opako-
wania, zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem 
i recyklingiem odpadów i doradztwo w powyższym zakre-
sie, pomoc w zarządzaniu systemami gospodarki odpadami 
i odbioru zbieranych selektywnie odpadów, pomoc osobom 
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie 
planowania systemów obsługi selektywnej zbiórki odpadów, 
pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorial-
nego w zakresie ewidencjonowania zbieranych odpadów, 
przetwarzanie danych i zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, organizacja wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, informacja o powyższych usługach, 36 pomoc 
osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialne-
go, obejmująca zarządzanie nieruchomościami, pomoc oso-
bom trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, 
polegająca na zarządzaniu nieruchomościami przeznaczony-
mi do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców 
wtórnych oraz gromadzeniu i udostępnianiu ofert takich nie-
ruchomości, informacja o powyższych usługach, 37 pomoc 
osobom trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialne-
go, w zakresie kompleksowej obsługi terenu obejmującej me-
chaniczne oczyszczanie nawierzchni chodników, placów, dróg, 
oczyszczanie koszy ulicznych, odśnieżanie terenów i dróg, 
usuwanie gołoledzi, usuwanie liści, informacja o powyższych 
usługach, 39 transport, magazynowanie, składowanie i zbiórka 
odpadów lub surowców odzyskanych, selektywna zbiórka od-
padów, odpadów opakowaniowych, pomoc osobom trzecim, 
w tym jednostkom samorządu terytorialnego, obejmująca wy-
wóz odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom 
samorządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi 
terenu obejmującej wywóz zalegającego śniegu, pomoc oso-
bom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakre-
sie zabezpieczenia miejsc do sortowania i konfekcjonowania 
zbieranych surowców wtórnych, informacja o powyższych 
usługach, 40 eliminacja odpadów i surowców odzyskanych 
z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biolo-
giczną, segregacja odpadów i surowców odzyskanych, segre-
gacja odpadów, pomoc osobom trzecim, w tym jednostkom 
samorządu terytorialnego, w zakresie kompleksowej obsługi 
terenu obejmującej selektywną zbiórkę odpadów, informacja 
o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie, organiza-
cja kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów 
i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, organizacja wystaw, 
za wyjątkiem wystaw w celach handlowych i reklamowych, 
edukacja ekologiczna i w zakresie odzysku i recyklingu odpa-
dów, odpadów opakowaniowych, publikowanie materiałów 
informacyjnych i edukacyjnych, informacja o powyższych 
usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, 
udzielanie porad technicznych dotyczących rozwoju, wybo-
ru i używania opakowań i materiałów pakowych, udzielanie 
porad dotyczących ochrony środowiska i eliminacji odpadów, 
udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat 
ochrony środowiska i odpadów, zmniejszania produkcji odpa-
dów, zbiórki, transportu, segregacji, przetwarzania i eliminacji 
odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, doradztwo 
w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, doradztwo, udzielanie porad, 
i pomoc, wsparcie organizacyjne, w zakresie wypełniania przez 
przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych 
z odzyskiem i recyklingiem odpadów, odpadów opakowanio-
wych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywa-
niem ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie w zakresie ochrony 
środowiska, ekologii, odzysku i recyklingu odpadów, odpadów 
opakowaniowych, doradztwo w zakresie doboru i stosowania 
materiałów opakowaniowych, doradztwo w zakresie produkcji 
materiałów do pakowania i opakowań, doradztwo w zakresie 
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znakowania opakowań, doradztwo techniczne dotyczące wy-
mogów jakie muszą spełniać nieruchomości przeznaczone 
do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców wtór-
nych, informacja o powyższych usługach, 44  pomoc osobom 
trzecim, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, obej-
mująca pielęgnację trawników, sadzenie krzewów, bylin oraz 
innej roślinności, informacja o powyższych usługach.

(210) 508537 (220) 2019 12 30
(731) SYMBIOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) CUPRES
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do ogrod-
nictwa, rolnictwa, leśnictwa, komposty, nawozy.

(210) 511980 (220) 2020 03 26
(731) TRĘBACZ MAJA ECOPRODUCT-GIGANT,  

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przynosimy ulgę! G GIGANT TOALETYPUBLICZNE

(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 miejskie automatyczne toalety publiczne, 
moduły sanitarne, moduły toaletowe, kontenery sanitarne, 
kontenery toaletowe, kontenery prysznicowe, mobilne in-
stalacje sanitarne, kabiny toaletowe, przenośne instalacje 
toaletowe, przenośne kabiny toaletowe i pisuary, urządze-
nia do usuwania odchodów i ścieków, zbiorniki toaletowe, 
pisuary, umywalki, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, 
przebieralnie, armatury do kabin toaletowych, kabin natry-
skowych i przebieralni, kontenerów przeznaczonych na to-
alety, kontenerów przeznaczonych na natryski, aparatura 
i instalacje sanitarne, dozowniki środków odkażających w to-
aletach, instalacje do dezodoryzacji, urządzenia do suszenia 
rąk do toalet, urządzenia do celów sanitarnych, budynki 
do umieszczania przenośnych toalet, przenośne budynki 
wyposażone w toaletę.

(210) 512363 (220) 2020 04 07
(731) OLSZEWSKA LIDIA, Warkały
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GO faktoring

(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.16, 
27.05.01, 27.05.05, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08

(510), (511) 36 faktoring, agencje faktoringowe, usługi w zakre-
sie faktoringu, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu.

(210) 515014 (220) 2020 06 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE 

ELMONTAŻ-BG SPÓŁKA JAWNA MARCIN BILSKI, 
MAGDALENA GRUSZCZYŃSKA, Białe Błota

(540) (znak słowny)
(540) elmontaż
(510), (511) 9 aparaty i przyrządy elektryczne, urządzenia 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), urzą-
dzenia elektryczne dla budownictwa, 37 usługi i naprawy 
budowlano-montażowe w branży elektrycznej, 42 usługi 
projektowe i pomiarowe w dziedzinie elektryczności i bu-
downictwa.

(210) 516843 (220) 2020 08 06
(731) SĘDKOWSKI PIOTR GUSTAW, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gustaw

(531) 03.01.14, 03.01.24, 03.01.28, 21.01.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 28 pluszowe zabawki.

(210) 517425 (220) 2020 08 24
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS Z NADZIENIEM 

O SMAKU MEKSYKAŃSKIM BEZ DODATKU 
FOSFORANÓW

(531) 05.03.13, 08.05.03, 09.07.17, 05.01.03, 05.01.05, 25.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby 
na bazie mięsa, kabanosy.

(210) 519715 (220) 2020 10 19
(731) PISARZEWSKI PAWEŁ FILIP, Łomianki
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) słodkie hawo

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 orzechy kandyzowane, ziemne, blanszowa-
ne, preparowane, pasty na bazie orzechów, dżemy, galaretki, 
pasty owocowe, przetwory owocowe, 30 pasty czekolado-
we do smarowania zawierające orzechy, wyroby cukiernicze 
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, batony zbożowe i energetyczne, orzechy 
w czekoladzie, miód, słodkie pasty do smarowania, płatki 
śniadaniowe zawierające miód, słodycze, chałwa, 31 produk-
ty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych kla-
sach, orzechy świeże, sezam jadalny, nieprzetworzony.

(210) 520206 (220) 2020 10 30
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EasyGo One Gel
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520212 (220) 2020 10 30
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EasyGo
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520213 (220) 2020 10 30
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EasyGO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520266 (220) 2020 11 02
(731) FABRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EasyGo One
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.

(210) 520319 (220) 2020 11 03
(731) COMPERIA UBEZPIECZENIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Compero.pl

(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.17.02, 26.02.03, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, opracowania finanso-
we, badania finansowe, gwarancje finansowe, planowanie fi-
nansowe, wyceny finansowe, usługi finansowe, transakcje fi-
nansowe, informacje finansowe, prognozy finansowe, inwe-

stycje finansowe, finansowe (doradztwo -), finansowe (infor-
macje -), analizy finansowe, oceny finansowe, finansowe usługi 
konsultingowe, finansowe usługi gwarancyjne, osobiste usługi 
finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, zarządzanie 
finansowe akcjami, zarządzanie finansowe funduszami, spon-
sorowanie finansowe, skomputeryzowane analizy finansowe, 
detaliczne usługi finansowe, doradztwo finansowe i usługi 
konsultingu finansowego, usługi wymiany finansowej, usługi 
informacji finansowej, badanie wypłacalności finansowej, 
usługi konsultingu finansowego, usługi pośrednictwa finanso-
wego, pozyskiwanie kapitału finansowego, zarządzanie finan-
sowe dotyczące inwestycji, wyceny finansowe nieruchomości 
dzierżawionych, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, 
gwarancje i poręczenia finansowe, gwarancje finansowe [usłu-
gi gwarancyjne], usługi finansowe dla spółek, zarządzanie fi-
nansowe funduszami emerytalnymi, informacje finansowe dla 
inwestorów, oceny i wyceny finansowe, usługi finansowe do-
tyczące inwestycji, zarządzanie finansowe funduszami po-
wierniczymi, usługi bankowe i finansowe, finansowe usługi 
rozliczeniowe [clearingowe], zarządzanie finansowe spółkami 
holdingowymi, obrót towarami [usługi finansowe], doradztwo 
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczą-
ce emerytur, doradztwo finansowe dotyczące rozliczeń, do-
radztwo finansowe dotyczące podatków, usługi finansowe 
dotyczące nieruchomości, planowanie i zarządzanie finanso-
we, pożyczki finansowe dla handlu, gwarantowanie finansowe 
rent dożywotnich, zarządzanie finansowe projektami budow-
lanymi, transakcje finansowe i monetarne, wyceny i analizy fi-
nansowe, informacje finansowe i wyceny, usługi finansowe 
i monetarne, zarządzanie finansowe programami członkow-
skimi, dostarczanie skomputeryzowanej informacji finanso-
wej, usługi finansowej bankowości osobistej, przeprowadza-
nie studium wykonalności finansowej, skomputeryzowane 
usługi doradztwa finansowego, usługi oceny ryzyka finanso-
wego, doradcze usługi zarządzania finansowego, planowanie 
finansowe w zakresie emerytur, wyceny finansowe dla celów 
ubezpieczenia, usługi finansowe związane z podróżami, usłu-
gi finansowe dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe 
dotyczące zapewniania pożyczek, zarządzanie finansowe 
za pośrednictwem Internetu, usługi finansowe dotyczące 
sprzedaży mienia, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi 
finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, zarządzanie 
finansowe planami emerytalnymi pracowników, administro-
wanie finansowe planami emerytalnymi pracowników, finan-
sowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, usługi finansowe, 
mianowicie regulowanie długu, usługi finansowe związane 
z lotniskami, usługi charytatywne, mianowicie usługi finanso-
we, usługi finansowe w zakresie akcji, finansowe usługi związa-
ne z oszczędnościami, usługi finansowe związane z oszczę-
dzaniem, usługi finansowe związane z akredytywą, zarządza-
nie finansowe związane z bankowością, konsultacje finansowe 
w sektorze energetyki, doradztwo finansowe w zakresie po-
datków, doradztwo finansowe dotyczące funduszy powierni-
czych, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi fi-
nansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finanso-
we, pieniężne i bankowe, finansowe usługi rozrachunkowe 
i rozliczeniowe, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, 
usługi finansowe związane z mieniem, usługi finansowe 
świadczone przez Internet, doradztwo finansowe dotyczące 
planowania podatków, doradztwo finansowe dla zwycięzców 
loterii, zarządzanie finansowe kosztami użytkowania budyn-
ków, doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, usługi fi-
nansowe związane z emeryturami, zarządzanie finansowe 
projektami renowacji budynków, zarządzanie finansowe zbio-
rowymi programami inwestycyjnymi, doradztwo finansowe 
związane z pożyczkami, finansowe usługi w zakresie przedpła-
cania, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi informacji 
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finansowej walut, porady w zakresie oceny finansowej, porady 
w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie obrotu finan-
sowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi 
w zakresie finansowania finansowego, usługi informacji i do-
radztwa finansowego, usługi finansowe związane z kartami 
kredytowymi, usługi finansowe związane z pojazdami mecha-
nicznymi, usługi finansowe związane z zastawami hipoteczny-
mi, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicz-
nych pojazdów, zarządzanie finansowe w zakresie kont udzia-
łowych, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, 
usługi finansowe świadczone przy użyciu kart, usługi finanso-
we w zakresie zakupu pojazdów, doradztwo finansowe 
w sprawach papierów wartościowych, usługi finansowe w za-
kresie obrotu akcjami, inwestycje finansowe w dziedzinie pa-
pierów wartościowych, usługi finansowe dotyczące progra-
mów akcjonariatu prywatnego, usługo finansowe związane 
z działalnością gospodarczą, usługi finansowe w zakresie zaku-
pu nieruchomości, usługi finansowe związane z handlem sa-
mochodowym, usługi finansowe w zakresie papierów warto-
ściowych, pożyczki finansowe na cele odnawiania domów, 
usługi finansowe w zakresie dzierżawy samolotów, doradztwo 
w zakresie podatków dochodowych [finansowe], usługi finan-
sowe związane z kartami bankowymi, usługi finansowe w po-
staci zabezpieczenia inwestycji, usługi finansowe w zakresie 
pożyczek pieniężnych, doradztwo finansowe w zakresie pla-
nów emerytalnych, doradztwo finansowe w zakresie zarzą-
dzania aktywami, usługi finansowe związane z zakupem 
domu, doradztwo finansowe dotyczące programów akcji pra-
cowniczych, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządza-
nia, usługi finansowe związane z transportem towarów, usługi 
finansowe związane z zapłatą gotówką, usługi finansowe 
świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, usługi finansowe 
związane z zakupem samolotów, usługi finansowe dotyczące 
finansowania transmitowania programów, finansowe zarzą-
dzanie projektami z dziedziny nieruchomości, badania finan-
sowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, usługi finansowe 
z zakresu zarządzania majątkiem, zarządzanie finansowe 
udziałami w innych firmach, doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, usługi finansowe w zakresie wyceny 
wełny, transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blo-
kowego, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, 
skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalno-
ści finansowej, skomputeryzowane usługi w zakresie informa-
cji finansowej, usługi informacyjne dotyczące wycen działal-
ności finansowej, usługi doradztwa finansowego na rzecz 
przedsiębiorstw, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowa-
nia finansowego, usługi doradcze w zakresie planowania fi-
nansowego, usługi doradztwa finansowego na rzecz bankow-
ców, niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowe-
go, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji me-
dycznych, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieru-
chomości, usługi zarządzania finansowego dotyczące instytu-
cji opiekuńczych, usługi pośrednictwa finansowego w zakre-
sie ceł, usługi doradztwa finansowego związane z niewypła-
calnością, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finanso-
wego, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obro-
tu walutą obcą, transakcje finansowe w zakresie walutowych 
transakcji swapowych, usługi finansowe w zakresie punktowej 
oceny kredytowej, usługi doradcze [finansowe] w zakresie ba-
dania wypadków, informacje finansowe dostarczane za po-
mocą środków elektronicznych, usługi finansowe oferowane 
przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, usługi finansowe 
świadczone przez kasy oszczędnościowo-mieszkaniowe, usłu-
gi finansowe w zakresie zarządzania kartami kredytowymi, 
porady finansowe związane z programami akcji pracowni-
czych, skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsię-
biorstw handlu detalicznego, usługi finansowe związane 

z międzynarodowymi papierami wartościowymi, usługi finan-
sowe w odniesieniu do konserwacji pojazdów, usługi finanso-
we dotyczące własności nieruchomości i budynków, przelewy 
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, planowanie finan-
sowe związane z czesnym za szkołę, usługi finansowe doty-
czące udostępniania i strukturyzacji kapitału, doradztwo fi-
nansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, doradz-
two finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, 
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektro-
nicznych, doradztwo finansowe związane z usługami kredy-
tów studenckich, finansowe sponsorowanie działalności w za-
kresie sportów elektronicznych, zapewnianie ochrony finanso-
wej od ryzyka wymiany walut, ocena sytuacji finansowej i wy-
stawianie raportów kredytowych, usługi informacji finansowej 
dotyczące rynków papierów wartościowych, usługi zarządza-
nia finansowego związane z instytucjami bankowymi, usługi 
doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, usługi za-
rządzania finansowego związane z instytucjami dentystycz-
nymi, usługi zarządzania finansowego związane z władzami 
lokalnymi, usługi zarządzania finansowego związane z doma-
mi emerytalnymi, usługi planowania finansowego związane 
z projektami budowlanymi, usługi doradztwa finansowego 
w zakresie zarządzania ryzykiem, usługi finansowe związane 
z kupnem i handlem towarami, finansowe usługi bankowe 
w zakresie wpłacania środków pieniężnych, usługi finansowe 
dla podróżnych świadczone w nagłych wypadkach, usługi 
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi fi-
nansowe], usługi doradcze [finansowe] świadczone na rzecz 
likwidatorów szkód, usługi finansowe związane z podejmowa-
niem i deponowaniem gotówki, konsultacje finansowe zwią-
zane z kupnem i sprzedażą przedsiębiorstw, finansowe usługi 
bankowe w zakresie wypłacania środków pieniężnych, infor-
macje finansowe dostarczane za pośrednictwem komputero-
wych baz danych, doradztwo finansowe w zakresie przepro-
wadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, wyceny fi-
nansowe nieruchomości posiadanych z tytułu własności nie-
ograniczonej, usługi w zakresie doradztwa finansowego 
świadczone dla kontrolerów, usługi zarządzania finansowego 
związane z instytucjami dla rekonwalescentów, usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie posiadania papierów warto-
ściowych, usługi finansowe związane ze sprzedażą i kupnem 
papierów wartościowych, usługi finansowe dotyczące wyda-
wania kart bankowych i kart debetowych, usługi finansowe 
w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, usługi 
finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towa-
rów, usługi finansowe dla podmiotów gospodarczych działa-
jących w branży naftowej, administrowanie finansowe w za-
kresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia denty-
stycznego, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią 
na ogłoszenia przetargowe, usługi w zakresie informacji finan-
sowej związane z rynkiem obligacji, udzielanie informacji, kon-
sultacji i porad w dziedzinie wyceny finansowej, usługi w za-
kresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia 
na życie, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refunda-
cji w imieniu osób trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie 
organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, 
usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu 
i za pomocą telefonu, zarządzanie finansowe w zakresie kapi-
tału ryzyka, kapitału inwestycyjnego i kapitału rozwojowego, 
usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem 
dostępu do komputerowej bazy danych, usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz osób 
trzecich, usługi finansowe związane z emisją i sprzedażą pa-
pierów wartościowych pod zastaw hipoteczny, usługi finanso-
we świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, ubezpieczenia, ubezpiecze-
nia hipoteczne, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotni-
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cze, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenia towarów, orga-
nizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia podróżne, ubezpie-
czenia furgonetek, ubezpieczenia samochodowe, ubezpie-
czenia bankowe, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia 
urządzeń łącznościowych, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia 
na życie, zapewnienie ubezpieczenia wakacyjnego, prywatne 
ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia dotyczące własno-
ści, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, ubezpieczenia prze-
dłużonych gwarancji, ubezpieczenia majątkowe [nierucho-
mości], organizowanie ubezpieczenia kredytów, ubezpiecze-
nia hoteli, ubezpieczenia systemów antywłamaniowych, 
ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia od pożaru, 
ubezpieczenia dla biur, usługi zarządzania ubezpieczeniami, 
informacja o ubezpieczeniach, zarządzanie ubezpieczeniami 
grupowymi, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodo-
wej, wycena roszczeń z ubezpieczenia, administrowanie syste-
mami ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenia (informacje 
w sprawach -), ubezpieczenia (doradztwo w sprawach -), 
ubezpieczenia od wypadków samochodowych, pośrednic-
two w ubezpieczeniach tranzytowych, udostępnianie infor-
macji o ubezpieczeniach, pośrednictwo w ubezpieczeniach 
samochodowych, pośrednictwo w ubezpieczeniach trans-
portowych, ubezpieczenia związane z mieniem osobistym, 
ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, ubezpie-
czenia od odpowiedzialności osób trzecich, usługi w zakresie 
organizowania ubezpieczenia, wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], zapewnianie ubezpiecze-
nia gwarancji na sprzęt, usługi inwestycyjne w zakresie zmien-
nego ubezpieczenia, usługi konsultacyjne i informacyjne do-
tyczące ubezpieczenia, usługi w zakresie ubezpieczenia przy-
czep turystycznych, usługi ubezpieczenia zdrowotnego zwią-
zane z kierowcami autokarów, ubezpieczenia od ryzyka prze-
kroczenia terminów i kosztów, usługi ubezpieczenia medycz-
nego świadczone na rzecz firm, ubezpieczenia od ryzyka ter-
minów i kosztów realizacji, usługi ubezpieczenia zdrowotnego 
związane z pilotami autokarowymi, administrowanie ubezpie-
czeniami zdrowotnymi w zakresie opieki dentystycznej, usługi 
planowania związane z ubezpieczeniami na życie, pośrednic-
two w ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, usługi ubezpieczenia osobistego w zakresie zapew-
nienia porad prawnych, usługi gwarancji ubezpieczenia 
w przypadku awarii mechaniczne silnika, usługi ubezpiecze-
nia indywidualnego w zakresie świadczenia usług prawnych, 
usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, usługi doradztwa i pośrednictwa związane 
ubezpieczeniami domu, usługi doradztwa i pośrednictwa 
związane ubezpieczeniami turystycznymi, usługi doradztwa 
i pośrednictwa związane ubezpieczeniami pojazdów, likwida-
cja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi 
doradztwa i pośrednictwa związane ubezpieczeniami od wy-
padków, usługi doradztwa i pośrednictwa związane ubezpie-
czeniami na życie, administrowanie ubezpieczeniami w ra-
mach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, or-
ganizowanie inwestycji, zwłaszcza inwestycji w kapitale trwa-
łym, usług w zakresie finansowania i ubezpieczenia.

(210) 521001 (220) 2020 11 17
(731) MOKOSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kazuń Nowy

(540) (znak słowny)
(540) mokann
(510), (511) 3 aromaty [olejki eteryczne], cytrynowe olejki ete-
ryczne, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do pie-
lęgnacji skóry, balsamy dla niemowląt, pudry w kamieniu [ko-
smetyki], zestawy kosmetyków, olejki do masażu, kompaktowe 

kosmetyki do makijażu, środki do oczyszczania skóry twarzy 
[kosmetyki], pianki [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], 
preparaty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do ozdabia-
nia, emulgowane olejki eteryczne, naturalne olejki eteryczne, 
kosmetyki kolorowe, kosmetyki do stosowania na skórę, szam-
pony, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do paznokci, pod-
kłady do paznokci [kosmetyki], olejki eteryczne, żele nawilżają-
ce [kosmetyki], koncentraty nawilżające [kosmetyki], esencje 
eteryczne, kosmetyki w postaci kremów, maseczki zwężające 
pory stosowane jako kosmetyki, serum pielęgnacyjne, kremy 
chroniące przed słońcem [kosmetyki], płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], 
eyelinery [kosmetyki], produkty powlekające usta [kosmety-
ki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], toniki [kosmetyki], 
mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], kosmetyki do ma-
kijażu do kompaktów, aromaty [olejki aromatyczne], kolorowe 
kosmetyki do oczu, maseczki oczyszczające, kosmetyki do rzęs, 
kosmetyki do brwi, kremy kosmetyczne, kosmetyki w postaci 
różu, kosmetyki do pielęgnacji urody, mydła, kosmetyki, olej-
ki nielecznicze, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], 
kremy odżywcze, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry 
[peelingi], olejek do kąpieli, środki nawilżające przeciw starze-
niu się do użytku jako kosmetyki, balsamy do opalania [kosme-
tyki], peeling do stóp, krem pod oczy, korektory [kosmetyki], 
peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, nawilżające 
kremy do skóry [kosmetyki], olejek lawendowy, kremy do wło-
sów, olejki do ciała [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], 
olejek do skórek wokół paznokci, olejki naturalne do celów 
kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż 
do celów medycznych, maseczki do twarzy, olejki do odży-
wiania włosów, balsam odżywczy, kremy na noc [kosmetyki], 
krem bazowy, perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, płynne 
kremy [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], 
kosmetyki w postaci cieni do powiek, dezodoranty i antyperspi-
ranty, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki do makijażu 
skóry, olejki do opalania [kosmetyki], kosmetyki przeznaczone 
do suchej skóry, olejki mineralne [kosmetyki], maseczki do cia-
ła, krem przeciwzmarszczkowy, olejki po opalaniu [kosmetyki], 
nielecznicze balsamy do ust, kosmetyczne środki nawilżające, 
peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosme-
tyczne, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, kremy 
tonizujące [kosmetyki], kremy nielecznicze, olejek jaśminowy, 
mleczka do opalania [kosmetyki], żele do opalania, maseczki 
do włosów, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], kremy 
do ciała, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do makijażu, 
kremy do depilacji, peelingi złuszczające do ciała, preparaty 
do demakijażu, kremy do rąk, sole do kąpieli, nawilżające bal-
samy do ciała [kosmetyki], nielecznicze peelingi do twarzy, 
kosmetyczne peelingi do ciała, produkty przeciwsłoneczne 
do ust [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze, kosmetyki do wło-
sów, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do celów 
kosmetycznych, olejki blokujące promieniowanie słoneczne 
[kosmetyki], olejki zapachowe, kosmetyki w formie żeli, olejki 
do twarzy, kosmetyki do użytku osobistego, olejek sosnowy, 
produkty perfumeryjne, szminki blokujące promieniowanie 
słoneczne [kosmetyki], kosmetyki w formie mleczek, balsam 
do ciała, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], olejek bergamo-
towy, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], olejek migda-
łowy, kosmetyki do ust, olejek różany, toniki do twarzy [kosme-
tyki], esencje do pielęgnacji skóry, odżywki do włosów, kremy 
do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy ochronne, kosme-
tyki do makijażu twarzy, olejki toaletowe, serum do włosów, pre-
paraty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], kosmetyki 
brązująco-opalizujące, serum do celów kosmetycznych, płyny 
do twarzy [kosmetyki], 4 świece stołowe, zapachowe świece 
aromaterapeutyczne, świece zapachowe.
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(210) 521849 (220) 2020 12 04
(731) PETKOWICZ DAWID, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Findsel

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 38 wideokonferencje, telekonferencje, 41 szko-
lenia, edukacja.

(210) 522005 (220) 2020 12 09
(731) STALMACH ARTUR DIS POS, Warszawa 
(540) (znak słowny)
(540) DIS POS
(510), (511) 16 materiały drukowane, druki, 20 plansze, sto-
iska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, 35 usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, usługi informacyjne 
dla konsumentów, usługi reklamowe, promocyjne i marke-
tingowe, 40 drukowanie reklam, 41 organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, 42 projektowanie graficzne, projek-
towanie mebli.

(210) 522532 (220) 2020 12 22
(731) OFFICE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 20 meble, a w szczególności meble biuro-
we, meble metalowe, meble szkolne, elementy meblowe,  
27 dywany, chodniki dywanowe, chodniki [maty], chodniki 
podłogowe łączące się wzajemnie, maty, linoleum, wykładzi-
ny podłogowe [dywany], winylowe wykładziny podłogowe, 
wykładziny podłogowe do istniejących podłóg, wykładziny 
o twardej powierzchni do podłóg, dekoracyjne antypośli-
zgowe wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, wykładzi-
na dywanowa, tapeta, tapety z tworzyw sztucznych, tapety 
winylowe, tapety tekstylne, tapety sufitowe, tapety nietek-
stylne, tapety z korka, 37 wyposażanie wnętrz biur, wypo-
sażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, usługi w zakresie 
malowania i prac dekoratorskich, 42 projektowanie wnętrz 
budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie 
wyposażenia sklepów, projektowanie wnętrz komercyjnych, 
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, usługi architektury wnętrz, 
usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, 
usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, do-
radztwo w zakresie dekoracji wnętrz, profesjonalne doradz-
two dotyczące projektowania wnętrz, usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz.

(210) 523104 (220) 2021 01 13
(731) QUANTUM HOLOPEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasieniec Zakupny
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) HPA

(531) 05.03.06, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż biorezonatorów i akcesoriów Healy, 
urządzeń do Biofeedbacku, 44 usługi medyczne, terapia EEG 
Biofeedback i biorezonansu usprawniająca funkcjonowanie 
mózgu, biorezonansowe treningi przy pomocy biologiczne-
go sprzężenia zwrotnego wspomaganego komputerowym 
systemem o zmianach stanu fizjologicznego, leczenie scho-
rzeń o podłożu psychologicznym i neurologicznym, tera-
pia mowy, nadpobudliwości ADHD, komputerowy zapis fal 
mózgowych w celach medycznych, regulacja i strojenie fal 
mózgowych za pomocą sprzężenia zwrotnego z wykorzy-
staniem EEG.

(210) 523363 (220) 2021 01 19
(731) OLMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź 

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA OLMED SINCE 1999

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.01, 
27.07.11, 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.07, 
26.11.10

(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Al-
kohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Anty-
biotyki dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane 
z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy do użytku do-
mowego, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Barwniki 
chirurgiczne, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do ce-
lów medycznych, Cement chirurgiczny, Cukier mleczny do ce-
lów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceu-
tycznego, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki do celów 
farmaceutycznych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane 
bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kola-
gen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceu-
tycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny 
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampo-
ny, Lecznicze świece do masażu, Lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki 
przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych, Nasą-
czone chusteczki lecznicze, Natłuszczony papier do celów 
medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczal-
nych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceu-
tycznych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie pre-
paratów farmaceutycznych, Odczynniki do użytku medycz-
nego, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Opłatki do leków 
do celów farmaceutycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Pre-
paraty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty bioche-
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miczne do użytku medycznego, Preparaty do kąpieli, leczni-
cze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty 
mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mine-
ralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do za-
stosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawa-
nia dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym 
uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagno-
stycznych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzą-
ce do skóry [lecznicze], Środki na odciski, Szczepionki, Szam-
pony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Szczepionki dla 
ludzi, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Żele do masażu do celów medycznych, Amalgamaty denty-
styczne, Cement stomatologiczny, Bandaże do jamy ustnej, 
Antyseptyczny płyn do płukania ust, Dentystyczne materiały 
ścierne, Gazy do użytku dentystycznego, Gips dentystyczny, 
Gips do celów dentystycznych, Lak szczelinowy do celów 
dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Lakier denty-
styczny, Płyny do płukania ust, Płyny do płukania jamy ustnej 
do celów medycznych, Płyny do płukania ust do użytku me-
dycznego, Płyny lecznicze do płukania ust, Stopy dentystycz-
ne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone on-line w zakresie kosmetyków, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie artykułów higienicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów dezynfekujących, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek ochron-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do hi-
gieny intymnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie arty-
kułów do higieny powiek, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie artykułów do higieny rąk, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów do higieny uszu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie artykułów do pielęgnacji uszu, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie plastrów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie leków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla mężczyzn, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów do pielęgnacji cia-
ła dla kobiet, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie past 
do zębów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych 
dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
pielęgnacyjnych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w zakresie glukometrów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie inhalatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie soczewek kontaktowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie sterylizatorów, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie termometrów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
testów diagnostycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie artykułów higienicznych, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie artykułów dezynfekujących, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie maseczek ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie artykułów do higieny intymnej, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów do higieny powiek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny rąk, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do higieny uszu, 

Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pielęgna-
cji uszu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie plastrów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie opatrunków, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie środków farmaceutycznych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie leków, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie leków przeciwgorączkowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów do pielęgnacji ciała dla męż-
czyzn, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów do pie-
lęgnacji ciała dla kobiet, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
past do zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artyku-
łów do higieny jamy ustnej, Usługi sprzedaży hurtowej w za-
kresie żeli stomatologicznych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kosmetyków do twarzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
kosmetyków naturalnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie szczotek do masażu, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów pielęgnacyj-
nych dla kobiet w ciąży, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
sprzętu medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
akcesoriów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakre-
sie ciśnieniomierzy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie glu-
kometrów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie inhalatorów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie soczewek kontakto-
wych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie sterylizatorów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie termometrów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie testów diagnostycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w zakresie maseczek, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie maseczek, 44 Usługi medyczne, Usługi 
klinik medycznych, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi 
w zakresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich 
specjalności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi diagnosty-
ki medycznej [testy i analizy], Usługi analiz medycznych do ce-
lów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez labora-
toria medyczne, Usługi w zakresie wykonywania zabiegów 
chirurgicznych, Usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki me-
dycznej, Usługi położnicze, Porady psychologów, Pomoc me-
dyczna w nagłych wypadkach, Pomoc medyczna, Masaż, Ma-
saż leczniczy, Muzykoterapia, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Usłu-
gi dentystyczne, Stomatologia kosmetyczna, Usługi optyczne, 
Usługi w zakresie telemedycyny, Usługi domów dla rekonwa-
lescentów, Usługi sanatoryjne, Usługi banków krwi, Usługi wy-
konywania leków na zamówienie, Porady w zakresie farmako-
logii, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, Sporządzanie 
leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie re-
ceptur w aptekach, Udzielanie informacji dotyczących medy-
cyny, Udzielanie informacji dotyczących przygotowywania 
i wydawania leków, Udzielanie informacji farmaceutycznych, 
Udzielanie informacji pacjentom w zakresie zażywania leków, 
Usługi doradcze dotyczące farmaceutyków, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, 
Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednic-
twem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farma-
ceutycznymi, Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi 
doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farma-
ceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania 
leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycz-
nych, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn 
i aparatury medycznej, Wynajem urządzeń medycznych.

(210) 523367 (220) 2021 01 19
(731) FRANCKE MICHAŁ MANUFAKTURA SNU,  

Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) MANUFAKTURA SNU

(531) 01.15.11, 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 12.01.03, 
09.01.23

(510), (511) 20 Akcesoria do przechowywania ubrań, Biurka, 
Biblioteczki [regały na książki], Biurka do celów biurowych, 
Biurka i stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją 
wysokości, Blaty [części mebli], Blaty kuchenne, Blaty ku-
chenne [meble], Blaty na szafki, Blaty na szafki przeznaczone 
do użytku ze zlewozmywakami, Blaty robocze, Blaty robocze 
w postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do szafek, 
Blok rzeźniczy [stolik], Boazeria meblarska, Gabloty [inne niż 
chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty [inne niż chłodnicze 
lady przeszklone], Gabloty szklane, Kanapo-tapczany, Kana-
py, Kanapy rozkładane, Kartoteki [meble], Komódki z szufla-
dami, Komody, Komody [meble], Komody ścienne, Komplety 
mebli do salonu, Konsole, Komputerowe stanowiska pracy 
[meble], Konsole [meble], Konsole [meble] do montażu 
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], Konstruk-
cje półek, nie z metalu [meble], Kontuary [meble], Kontu-
ary [stoły], Kredensy, Kredensy [meble], Kredensy na serwis 
do podawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, ko-
mody, Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła biurowe, Krzesła 
dla biur kreślarskich, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła, fotele 
z ruchomym oparciem, Krzesła konferencyjne, Ławki, Ła-
wostoły, Ławy [meble], Ławy ogrodowe połączone na stale 
z ławkami, Łazienkowe umywalki obudowane szafką, Łóżka 
futonowe [meble], Łóżka plażowe, Łóżka plażowe z osłona-
mi przeciwwiatrowymi, Łóżka, pościel, materace, podusz-
ki, Lustra i lusterka stojące, Srebrzone szkło, Meble, Meble 
biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble dla dzieci, Me-
ble dla niemowląt, Meble do pokojów dziecinnych, Meble 
do przechowywania, Meble do salonu, Meble do siedzenia, 
Meble do wnętrz, Meble domowe, Meble domowe, biuro-
we i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, Meble 
drewniane, Meble kuchenne, Meble gięte, Meble kuchenne 
do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble kuchen-
ne z regulacją wysokości, Meble łączone, Meble łazienkowe, 
Meble metalowe, Meble modułowe [kombinowane], Meble 
na miarę do zabudowy, Meble ogrodowe, Meble ogrodo-
we drewniane, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe 
wykonane z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, 
Meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Meble przystoso-
wane do układania jedno na drugim, Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Meble sypialne, Meble sypialniane 
na miarę do zabudowy, Meble sypialniane na wymiar do za-
budowy, Meble wykonane ze stali, Meble wypoczynkowe, 
Meble zawierające łóżka, Nogi do mebli, Nogi krzeseł, Nogi 
stołowe, Podpórki pod książki, Poduszki na krzesła, Półka 
na talerze, Półki biblioteczne, Półki biurowe, Półki do kartotek 
[meble], Półki do pisania, Półki do przechowywania [meble], 
Półki [meble], Półki metalowe, Półki na książki, Półki na buty, 
Półki na żywność, Półki ścienne [meble], Półki ścienne [kon-
strukcje] z materiałów niemetalowych, Półki wiszące [meble], 
Półki z metalu [meble], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna 

niż bielizna pościelowa], Pościel do łóżeczek niemowlęcych 
[inna niż bielizna pościelowa], Przymocowane szafki kuchen-
ne, Regały, Regały do przechowywania, Regały drewniane 
[meble], Regały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe 
[stojaki z półkami], Regały metalowe jako systemy półkowe 
[meble], Regały na gazety, Regały na rośliny, Regały z metalu 
[meble], Ruchome biurka, Siedzenia, Skrzynie, Stoliki, Stoliki 
do herbaty, Stoliczki na kolana, Stoliczki pod laptopy, Stoli-
ki kawowe, Stoliki komputerowe, Stoliki nocne, Stoliki pod 
drukarki, Stoły, Stoły biurowe, Stoły do jadalni, Stoły do kar-
totek, Stoły do pisania, Stoły do pracy, Stoły kuchenne, Stoły 
komputerowe, Stoły [meble], Stoły metalowe, Szafki, Szafki 
[części zestawu], Szafki do komputerów [meble], Szafki do ła-
zienek, Szafki do przechowywania, Szafki do przechowywa-
nia [meble], Szafki do przechowywania przedmiotów, Szafki 
do przechowywania materiałów, Szafki do sypialni, Szafki 
do toalet, Szafki kuchenne, Szafki łazienkowe, Szafki łazien-
kowe z umywalkami, Szafki [meble], Szafki metalowe, Szaf-
ki metalowe [meble], Szafki na bagaż, Szafki na buty, Szafki 
na ubrania, Szafki nocne, Szafki pod zlewem, Szafy, Szafki 
z lustrami, Szafki ścienne, Szafy [meble], Szuflady, Szuflady 
[części mebli], Taborety, Tapczany wykonane z drewna, Ramy, 
Ramy do łóżek, Oprawy do obrazów [ramy], Drewniane ramy 
do obrazów, Ramy do obrazów, Metalowe ramy do obrazów, 
Listwy na ramy do obrazów, Ramy do obrazów i zdjęć, Ramy 
skórzane do obrazów i zdjęć, Ramy do obrazów z materiałów 
niemetalowych, Ramy do obrazów z metali szlachetnych, 
Papierowe ramy do obrazów i zdjęć, Rzeźbione ramy do ob-
razów i zdjęć, Ramy do obrazów i zdjęć [nie z metali szlachet-
nych], Kwietniki [meble], Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże 
do łóżek metalowe, 35 Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzedażą mebli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mebla-
mi, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Prze-
prowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Usługi zarządzania sprze-
dażą, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Zarzą-
dzanie sprzedażą i bazą klientów, Informacje na temat sprze-
daży produktów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie mebli, Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czonej on-line w zakresie mebli, 42 Projektowanie mebli, Pro-
jektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszczenia 
mebli biurowych, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców 
na meble [projektowanie wnętrz], Usługi projektowania me-
bli, Planowanie projektu, Doradztwo projektowe, Projekto-
wanie modeli, Projektowanie form, Projektowanie wzorów, 
Projektowanie domów, Projektowanie umeblowania, Pro-
jektowanie łazienek, Projektowanie kuchni, Projektowanie 
wizualne, Przygotowywanie projektu architektonicznego, 
Ocena projektu produktu, Opracowywanie projektów tech-
nicznych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi projekto-
wania architektonicznego, Projektowanie wnętrz budynków, 
Usługi w zakresie projektowania, Projektowanie techniczne 
i doradztwo, Usługi projektowania wnętrz budynków, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Usługi w za-
kresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi dorad-
cze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w zakresie projektowania wnętrz, Usługi architektury wnętrz, 
Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [pro-
jektowanie wnętrz], Usługi w zakresie projektowania wnętrz 
oraz usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie.

(210) 523636 (220) 2021 01 26
(731) RUBIN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.14

(510), (511) 16 Worki biodegradowalne i kompostowalne 
na odpady w tym na odpady bio, Woreczki kompostowal-
ne na psie odchody, Reklamówki biodegradowalne i kom-
postowalne, Torebki biodegradowalne i kompostowalne 
na pieczywo i ciastka, 18 Torby zakupowe  biodegradowalne 
i kompostowalne,  Torby kurierskie  biodegradowalne i kom-
postowalne, Torby na zakupy wielokrotnego użytku biode-
gradowalne i kompostowalne.

(210) 523966 (220) 2019 08 09
 (310) 88300794 (320) 2019 02 13 (330) US
(731) Apto Payments, Inc., San Francisco, US
(540) (znak słowny)
(540) APTO
(510), (511) 9 Kodowane elektroniczne karty chipowe 
do użytku jako karty kredytowe, debetowe i przedpłacone, 
Kodowane karty inteligentne z wbudowanymi transpon-
derami i zawierające oprogramowanie używane jako karty 
kredytowe, debetowe i przedpłacone, Kodowane magne-
tycznie karty do użytku jako karty kredytowe, debetowe 
i przedpłacone, Platformy oprogramowania komputerowe-
go do pobrania do administrowania markowymi programa-
mi kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych oraz 
do przetwarzania płatności kartami kredytowymi, debeto-
wymi i przedpłaconymi, Zestawy do pobrania do tworzenia 
oprogramowania (SDK), 36 Usługi przetwarzania płatności 
w zakresie płatności kartami kredytowymi, debetowymi 
i przedpłaconymi, 42 usługi dostawcy usług aplikacji obej-
mujących interfejs aplikacji do programowania (API) do ad-
ministrowania markowymi programami kart kredytowych, 
debetowych i przedpłaconych oraz do przetwarzania płat-
ności kartami kredytowymi, debetowymi i przedpłacony-
mi, Usługi oprogramowania jako usługi (SAAS) obejmujące 
oprogramowanie do administrowania markowymi progra-
mami kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych oraz 
do przetwarzania płatności kartami kredytowymi, debeto-
wymi i przedpłaconymi.

(210) 524000 (220) 2021 02 03
(731) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole
(540) (znak słowny)
(540) Allnutrition ALLNATURAL
(510), (511) 29 Organiczna zdrowa żywność taka jak: zupy, 
Spożywczy olej kokosowy, Olej z orzechów, Oleje do goto-
wania, Masło kokosowe [olej kokosowy], Jaja i substytuty 
jaj, Napoje z produktów mlecznych, Masło, Owocowe pasty 
do smarowania, Desery owocowe, Napoje jogurtowe, Aloes 
spożywczy, Proszki warzywne, Proszek kokosowy, Proszki 

owocowe, Batony spożywcze na bazie orzechów, Zupy, Zupy 
w proszku, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Soki owoco-
we do gotowania, Batony na bazie orzechów i nasion, Masło 
z nasion, Nasiona jadalne, Olej z nasion, Oleje roślinne do ce-
lów spożywczych, Tofu, Przekąski na bazie tofu, Masło ara-
chidowe, Dżemy, Fasola, Śmietana [produkty mleczarskie], 
Mleko w proszku, Produkty z suszonych owoców, Mleko or-
ganiczne, Napoje mleczne zawierające owoce, Miąższ owo-
ców, Przekąski na bazie owoców, Przetworzone nasiona goji, 
Orzechy prażone, Orzechy przyprawione, Orzechy łuskane, 
Orzechy jadalne, Orzechy aromatyzowane, Suszone orzechy, 
Mielone orzechy, Przetworzone owoce, Przetworzone nasio-
na chia do jedzenia, Olej z nasion chia do żywności, Wiórki 
kokosowe, Płatki kokosowe, Mleko kokosowe, Suszone orze-
chy kokosowe, Daktyle, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Suszone owoce, Suszone figi, Substytuty mięsa, 
Substytuty mleka, Substytuty serów, 30 Wyroby piekarnicze, 
Wyroby na bazie kakao i czekolady, Kakao, Czekolada, Czeko-
ladki, Kawa, Herbata, Napoje na bazie kawy, Herbaty i kakao, 
Cukier, Ryż, Tapioka, Sago, Kawa naturalna, Mąka, Chleb, Bułki, 
Bułeczki słodkie, Miód, Melasa (syropy), Mąka do pieczenia, 
Mąka z soczewicy, Mąka z tapioki do celów spożywczych, 
Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, 
Mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, Batony 
zbożowe i energetyczne, Żywność na bazie owsa do spo-
życia przez ludzi, Żywność wytwarzana z opiekanych ziaren 
zbożowych, Ziarna przetworzone, Preparaty do pieczenia 
i drożdże, Zboża, Wszystkie powyższe również jako produkty 
ekologiczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w odniesieniu 
do towarów takich jak produkty ekologiczne i organiczne, 
produkty pochodzenia naturalnego, zdrowa żywność i na-
turalne produkty spożywcze, Usługi sprzedaży hurtowej 
w odniesieniu do towarów takich jak produkty ekologiczne 
i organiczne, produkty pochodzenia naturalnego, zdrowa 
żywność i naturalne produkty spożywcze, Reklama, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działal-
ności gospodarczej, Usługi administracyjne, Pośrednictwo 
i doradztwo biznesowe i handlowe dotyczące transakcji biz-
nesowych, Zarządzanie rachunkowe i administracyjne wyżej 
wymienionymi transakcjami.

(210) 524009 (220) 2021 02 03
(731) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Ekobohaterzy
(510), (511) 35 Reklama i promocja w celu podnoszenia 
poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, Rekla-
ma i promocja w celu podnoszenia poziomu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony in-
ternetowej on-line, Reklama i promocja w celu aktywizacji 
społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego roz-
woju, Reklama i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa 
dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośred-
nictwem strony internetowej on-line, Analiza świadomości 
społecznej w zakresie ekologii, Kampanie marketingowe 
w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej  
on-line, świadczenie usług edukacyjnych związanych z eko-
logią, testy edukacyjne, Webquesty, Testy wiedzy wyma-
gającej znalezienia informacji w Internecie, 41 Doradztwo 
zawodowe, edukacja, fotografia, organizowanie, obsługa 
i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, 
lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie 
konkursów, zawodów, gier, Seminaria edukacyjne, udostęp-
nianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści 
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tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych 
dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi wydaw-
nicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające treści 
medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst, 
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści 
audio i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie druków w formie elektro-
nicznej, Publikowanie druków w formie elektronicznej w In-
ternecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumen-
tów, czasopism, czasopism internetowych, druków, również 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania.

(210) 524193 (220) 2021 02 05
(731) PRZYBYLAK PIOTR JTS, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA TAXI

(531) 18.01.09, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 26.02.07, 26.02.16, 
26.02.18, 27.05.01, 29.01.14, 25.07.04

(510), (511) 30 Pizze oraz gotowe przystawki w postaci ciast, 
Placki, naleśniki, paszteciki, Prażona kukurydza, przekąski 
na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, kawa, herbata, cze-
kolada, napoje, napoje na bazie: kawy, herbaty, kakao, cze-
kolady, napoje nielecznicze na bazie ziół, Słodycze, ciastka, 
lody, Wyroby cukiernicze, gofry, 35 Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej lub hurtowej napojów alkoholowych, oraz 
wyrobów takich jak: pizza, pizza świeża, pizza mrożona, 
pizza wegetariańska, spody do pizzy, makarony zapiekane, 
wszelkie potrawy na bazie makaronu i mąki, ciasta, tortille, 
lasagne, gotowe dania i przekąski, desery i puddingi, lody, 
ciastka, kawa, herbata, cukier, desery, puddingi, lody, ciastka 
na bazie czekolady lub kawy, chleb, chleb czosnkowy, spa-
ghetti, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki i sosy 
do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto na pizze, pro-
dukty pizzopodobne, 43 Bary szybkiej sprzedaży, kafeterie, 
kawiarnie, catering, snack-bary, restauracje, Usługi w zakresie 
prowadzenia punktów obsługi detalicznej specjalizujących 
się w wyrobie pizzy do konsumpcji na miejscu oraz poza 
lokalem, Usługi gastronomiczne, Przygotowanie dań żywno-
ściowych (pizze) na zamówienie oraz ich dostawa, Usługi za-
opatrzenia: w napoje, napoje na bazie: kawy, herbaty, kakao, 
czekolady, napoje mrożone, lody, desery, Usługi polegające 
na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć w sys-
temie on-line lub przez telefon.

(210) 524354 (220) 2021 02 10
(731) STECKIEWICZ TOMASZ ARCHIPLANER, Miedniewice
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIPLANER
(510), (511) 16 Plany architektoniczne, Makiety architekto-
niczne, Mapy, modele architektoniczne, Adresatki, Afisze, 
Plakaty, Albumy, Broszury informacyjne, Nalepki, Obwoluty, 

Okładki papierowe na dokumenty, Segregatory, Fotografie, 
Ramki na fotografie, Kalendarze, Karty pocztowe, Publikacje, 
Czasopisma, Gazety, Podręczniki i książki, Zakładki od książek, 
Drukowane wizualizacje obiektów budowlanych, 36 Usługi 
agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi 
doradztwa w sprawach finansowych, Usługi inwestycyjne 
ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwe-
stycji w zakresie pozyskiwania nieruchomości, Pozyskiwanie 
środków finansowych, Wynajmowanie i dzierżawa majątku 
nieruchomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomo-
ściami, Sporządzanie umów najmu, Usługi w zakresie ubez-
pieczeń, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmo-
wanie powierzchni biurowych, Pośrednictwo przy zawieraniu 
umów kredytowych, 37 Usługi ogólnobudowlane, Budowa 
domów wielo oraz jednorodzinnych, Budynków użyteczności 
publicznej, budynków produkcyjnych i przemysłowych, małej 
architektury oraz innych obiektów budowlanych, Usługi bu-
dowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Prace remon-
towe, Prace konserwacyjne, Prace wykończeniowe, Usługi bu-
dowlane instalacyjne, Usługi informacji oraz nadzoru budow-
lanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, 
Malowanie, Uszczelnianie budynków, Zabezpieczanie budyn-
ków przed wilgocią, Instalowanie i naprawa urządzeń prze-
ciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy i inwe-
stora zastępczego robót budowlanych, 41 Usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne, Publikacje elek-
troniczne on-line książek, albumów fotograficznych i periody-
ków, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie planów architektonicznych, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usłu-
gi w zakresie edukacji i nauczania, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw, konkursów, 
plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych w celach kul-
turalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne 
i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi informacji o eduka-
cji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi 
reporterskie, Organizowanie imprez połączonych z wręcza-
niem nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, 
42 Usługi architektoniczne, Usługi projektowania budynków 
i instalacji technicznych, Architektura krajobrazu, Projektowa-
nie terenów zielonych, zieleńców i parków, Usługi polegające 
na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, Usługi polega-
jące na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, Usługi 
doradztwa budowlanego, Badania, opinie, ekspertyzy i anali-
zy techniczne w zakresie budownictwa i architektury, Pomiary 
gruntu, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, Pomiary 
inwentaryzacyjne budowlane i architektoniczne, Usługi do-
radztwa w zakresie ochrony środowiska, Usługi opracowy-
wania projektów technicznych związanych z ochroną środo-
wiska, Usługi w zakresie planowania urbanistycznego, Przy-
gotowanie wizualizacji komputerowych oraz komputerowe 
przygotowanie projektów obiektów budowlanych, 45 Usługi 
doradztwa w zakresie prawa.

(210) 524410 (220) 2021 02 10
(731) KARKOSA PRZEMYSŁAW NOSSA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komiksariat Na straży dobrego komiksu!
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(531) 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Książki, Biuletyny in-
formacyjne, Biuletyny w dziedzinie gier, Biuletyny [materiały 
drukowane], Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], 
Czasopisma o tematyce ogólnej, Drukowane znaki papiero-
we, Gazety, Komiksy, Komiksy [książki], Katalogi sprzedaży 
wysyłkowej, Katalogi, Książeczki do kolorowania, Książeczki 
do kolorowania dla dorosłych, Naklejki, Nalepki, naklejki [ma-
teriały piśmienne], Periodyki, Periodyki [czasopisma], Perio-
dyki drukowane, Ulotki drukowane, Ulotki, Ulotki reklamowe, 
Rysunki, Broszury, Albumy, Albumy kolekcjonerskie, Książki be-
letrystyczne, Książki dla dzieci, Książki do malowania, Książ-
ki z zasadami do gier, Komiksy japońskie [manga], 35 Zała-
twianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlo-
wych, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Pro-
mocja sprzedaży, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w za-
kresie zabawek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z za-
bawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Prenumerata czasopism, 
Sprzedaż czasopism.

(210) 524736 (220) 2021 02 17
(731) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAJ Z NAMI W ZIELONE!

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 24.17.01, 24.17.04, 
24.17.08, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.15, 26.01.16

(510), (511) 35 Usługi marketingu ukierunkowanego, Re-
klama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania przed-
siębiorstwem, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją 
wizualną, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, 
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą, także w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, doradztwo i konsultacje w za-
kresie etyki biznesu i dobrych praktyk, Organizowanie i pro-
wadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz 
osób trzecich, 41 Dystrybucja filmów, Informacja o edukacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elek-
tronicznej, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów, Organizowanie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, 
Usługi rozrywkowe, Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań 
do użytku korporacyjnego w szkoleniach edukacyjnych, 
Usługi edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz 
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, 
Usługi edukacyjne i organizowanie szkoleń w zakresie ety-
ki biznesu i dobrych praktyk, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych 

i artystycznych, Prowadzenie programów edukacyjnych 
w zakresie nauk społecznych, kultury, ekonomii, finansów, 
polityki, środowiska, energetyki, nauki, ochrony zdrowia, 
zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty rekla-
mowe, książek, czasopism, manuali.

(210) 524738 (220) 2021 02 17
(731) POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) GRAJ Z NAMI W ZIELONE!
(510), (511) 35 Usługi marketingu ukierunkowanego, Re-
klama, Reklama korespondencyjna, Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi mar-
ketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem, Pomoc biznesowa związana z identyfikacją wizualną, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Konsultacje 
w zakresie zarządzania firmą, także w dziedzinie zrównowa-
żonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu, doradztwo i konsultacje w zakresie etyki 
biznesu i dobrych praktyk, Organizowanie i prowadzenie 
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trze-
cich, 41 Dystrybucja filmów, Informacja o edukacji, Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej,  
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, Organizowa-
nie konkursów, Sprawdziany edukacyjne, Usługi rozrywkowe, 
Produkcja i dystrybucja filmów i nagrań do użytku korporacyj-
nego w szkoleniach edukacyjnych, Usługi edukacji w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, Usługi edukacyjne i organizowa-
nie szkoleń w zakresie etyki biznesu i dobrych praktyk, Organi-
zowanie i prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizacja 
imprez kulturalnych i artystycznych, Prowadzenie programów 
edukacyjnych w zakresie nauk społecznych, kultury, ekono-
mii, finansów, polityki, środowiska, energetyki, nauki, ochrony 
zdrowia, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, Publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, książek, czasopism, manuali.

(210) 524748 (220) 2021 02 16
(731) POLO BANGLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kebab King HOUSE

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 01.01.05, 01.15.05, 
08.05.01, 26.01.16, 26.01.18

(510), (511) 29 Gotowe posiłki składające się głównie z keba-
ba, 30 Sos do kebabów.

(210) 525063 (220) 2021 02 23
(731) VICTOR GUEDES - Indústria e Comércio, S.A., Lizbona, PT
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) GALLO PORTUGAL DESDE 1919

(531) 11.03.13, 03.07.03, 05.03.13, 05.07.19, 27.05.01
(510), (511) 29 Oliwa z oliwek.

(210) 525154 (220) 2021 02 24
(731) ASTRA COFFEE AND MORE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Starczanowo

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) more! ŚWIAT JEST LEPSZY, GDY PACHNIE KAWĄ

(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.21, 26.02.07, 24.17.04, 27.05.01, 
27.05.17, 29.01.12

(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania 
napojów, w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządze-
nia do podgrzewania mleka, Elektryczne ekspresy do kawy, 
Elektryczne urządzenia do parzenia kawy, Wkłady jako części 
tych urządzeń, Naboje jako części tych urządzeń oraz części 
zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, 
Elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry 
do kawy, Urządzenia do palenia kawy, 21 Akcesoria kuchenne: 
maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży, 
łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec, formy do pierogów, 
ciast, kufle na piwo, miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki 
i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na na-
poje, otwieracze do butelek, ozdoby z porcelany, sitka do za-
parzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, 
filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, Czajniczki do herbaty, 
Dzbanki do kawy, Dzbanki do parzenia kawy, Nieelektryczne 
filtry do kawy, Stroiki na świece, Spodeczki, Słoiki na ciastka, 
Szczypce do: cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, Ciśnieniowe eks-
presy do kawy, Nieelektryczne urządzenia do spieniania mle-
ka, 30 Kawa naturalna, Kawa rozpuszczalna, Ekstrakty kawy, 

Modyfikacja kawy naturalnej, Namiastki kawy, Nienaturalna 
kawa, Kawa zbożowa, Napoje na bazie kawy, Czekolady i ka-
kao, Zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, Cia-
sta, Lody, Herbata, Herbata owocowa, Napoje na bazie her-
baty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej 
poprzez zamówienie za pośrednictwem poczty, środków 
telekomunikacji lub usługi sprzedaży internetowej produk-
tów takich jak: kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, ekstrakty 
kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki kawy, nienatu-
ralna kawa, kawa zbożowa, Napoje na bazie kawy, czekolady 
i kakao, Zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, 
Mieszanki owocowe, Lody, Herbata, Herbata owocowa, Her-
bata ziołowa, Napoje na bazie herbaty, Koktajle owocowe, 
mleczne, Urządzenia do przygotowywania napojów: kawy, 
herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania 
mleka i do spieniania mleka, Elektryczne ekspresy do kawy, 
Elektryczne urządzenia do parzenia kawy, Wkłady jako części 
tych urządzeń, Naboje jako części tych urządzeń oraz części 
zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, 
Elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry 
do kawy, Urządzenia do palenia kawy, Dyspenser do mleka, 
Wagi kuchenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, orga-
nizery kuchenne do przyborów: noży, łyżek, łopatek, trze-
paczek, szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle na piwo, 
miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwet-
niki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze 
do butelek, ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, 
zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, 
filiżanki do herbaty, Kubki, Czajniczki do herbaty, Dzbanki 
do kawy, Dzbanki do parzenia kawy, Filtry do kawy, Stroiki 
na świece, Spodeczki, Słoiki na ciastka, Szczypce do: cukru, 
lodu, sałaty, Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne 
oraz przedstawicielskie, 43 Usługi punktów gastronomicz-
nych, barów, restauracji, kawiarni, pensjonatów, hoteli, zwią-
zane z zapewnieniem żywności i napojów, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje.

(210) 525327 (220) 2021 03 01
(731) RESTO QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Resto Quality
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Środki do polerowania 
metali, Płyny do mycia, Środki do mycia szkła, Płyn do mycia 
naczyń, Detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach, 
Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty piorące 
do użytku profesjonalnego, Detergenty do zmywarek do na-
czyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Płynne deter-
genty do zmywarek, 7 Maszyny do krojenia warzyw, Przyrzą-
dy do krojenia makaronu [maszyny], Elektryczne urządzenia 
do krojenia żywności, Elektryczne noże do krojenia mięsa, 
Maszyny do krojenia żywności w plastry [przemysłowe], Ma-
szyny do krojenia żywności w plastry [elektryczne, kuchen-
ne], Maszyny do krojenia żywności, przeznaczone do użytku 
komercyjnego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry 
do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do krojenia 
w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, Mik-
sery [urządzenia kuchenne], Elektryczne miksery do żywno-
ści, Maszyny do mieszania żywności, Pakowarki żywności, 
Zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie 
żywności, Maszyny do obierania warzyw, Urządzenia 
do obierania warzyw [maszyny], Elektryczne urządzenia 
do obierania owoców, Elektryczne urządzenia do obierania 
warzyw, Maszyny do obierania żywności, przeznaczone 
do użytku komercyjnego, Szatkownice do warzyw [maszy-
ny], Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Elek-
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tryczne maszynki do mielenia mięsa, Elektryczne maszyny 
do mielenia żywności, Maszyny do mielenia mięsa [elek-
trycznie narzędzia], Urządzenia elektryczne używane 
w kuchni do mielenia, Elektryczne maszynki do mielenia 
żywności do użytku przemysłowego, Elektryczne maszynki 
do mielenia żywności do użytku handlowego, Zmywarki 
do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów przemysłowych, 
Stojaki w zmywarkach stanowiące części zmywarki, Miksery 
[maszyny], Kuchenne miksery, elektryczne, Przyrządy 
do szatkowania żywności (elektryczne), Zmywarki do naczyń 
do użytku domowego, Maszyny do pakowania lodów, Elek-
tryczne młynki do kawy, Maszyny do wyciskania kawy, Elek-
tryczne spieniacze mleka do kawy, Młynki kuchenne, elek-
tryczne, Elektryczne młynki do przypraw, Młynki do mielenia 
mąki [maszyny], Młynki do kawy o napędzie innym niż ręcz-
ny, Maszynki [młynki] elektryczne do przygotowania żywno-
ści, Podstawy [statywy] maszyn, Maszyny do mieszania spi-
ralnego, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Elek-
tryczne mieszarki do ciasta, Elektryczne dzielarki do ciasta, 
Elektryczne maszyny do nadawania ciastu okrągłej formy, 
Maszyny do zgrzewania kontaktowego, Maszyny do przygo-
towywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż 
do gotowania, Maszyny do formowania chleba, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice do chleba [maszyny], Elektryczne noże 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice do mięsa 
[elektryczne maszyny], Krajalnice do mięsa [maszyny elek-
tryczne] do użytku domowego, Elektryczne krajalnice 
do mięsa do użytku kuchennego, Maszyny do wytwarzania 
makaronu, Maszyny do wyrobu makaronu, Maszyny do cien-
kiego obierania i cięcia, Elektryczne sokowirówki, Maszyny 
do wyciskania soku, Urządzenia do wyciskania pomarańczy 
[elektryczne], Urządzenia do wyciskania owoców [elektrycz-
ne], Maszyny do wyciskania soku pomarańczowego [elek-
tryczne], Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, mik-
sowania, wyciskania, Wyciskarki soku, Elektryczne wyciskarki 
do owoców i warzyw, Elektryczne wyciskarki do owoców, 
Maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użyt-
ku domowego, Maszynki do mięsa [elektryczne], Elektryczne 
maszynki do mięsa, Urządzenia do cięcia mięsa, Maszyny 
do przetwarzania mięsa, Maszyny do opakowywania mięsa, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszynki do mięsa [elektryczne] 
do użytku przemysłowego, Urządzenia do mycia naczyń sto-
łowych, Maszyny do polerowania, Narzędzia elektryczne 
do polerowania, Maszyny do polerowania noży, Elektryczne 
urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne maszy-
ny do ostrzenia sztućców, Elektryczne młynki do pieprzu, 
Elektryczne młynki do soli, Elektryczne młynki do owoców, 
Elektryczne spieniacze do mleka, Maszyny stosowane 
do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], 11 Piece 
do pieczenia, Urządzenia do pieczenia chleba, Elektryczne 
urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i opiekania, Urządzenia do opiekania i pieczenia, Piekarniki 
do pieczenia żywności do użytku komercyjnego, Piece prze-
lotowe, Piece indukcyjne, Piece kuchenne, Piece elektryczne, 
Piecyki opalane drewnem, Piecyki na drewno, Piecyki na wę-
giel, Piece na węgiel drzewny, Urządzenia do pieczenia ryb, 
Piece elektryczne do obróbki cieplnej, Piece obrotowe 
[do celów przemysłowych], Urządzenia służące do pieczenia 
wędzarniczego, Piekarniki konwekcyjne, Urządzenia do go-
towania żywności, Maszyny do smażenia żywności, Szafki 
chłodnicze do przechowywania żywności, Elektryczne urzą-
dzenia do podgrzewania żywności, Witryny chłodnicze 
do ekspozycji żywności, Urządzenia chłodnicze do wysta-
wiania żywności, Elektryczne płyty grzejne do podgrzewa-
nia żywności, Wózki podgrzewane do utrzymywania tempe-
ratury żywności, Suszarki do żywności, Urządzenia do od-
wadniania żywności, Urządzenia do podgrzewania żywno-

ści, Urządzenia do wędzenia żywności, Suszarki do żywności, 
elektryczne, Instalacje chłodnicze do ekspozycji żywności, 
Chłodnicze lady, Maszyny chłodnicze, Urządzenia chłodni-
cze, Gabloty chłodnicze, Półki chłodnicze, Szafy chłodnicze, 
Lady chłodnicze, Pojemniki chłodnicze, Chłodnicze gabloty 
wystawowe, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Lady chłod-
nicze na żywność, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, 
Witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, Urządzenia 
grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych 
napojów, Urządzenia do chłodzenia napojów, Instalacje 
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Sprzęt do gotowa-
nia, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywno-
ści i napojów, Urządzenia do produkcji lodów, Maszyny 
do produkcji lodu, Maszyny do produkcji kostek lodu, Maszy-
ny i urządzenia do produkcji lodu, Urządzenia do produkcji 
lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, Urządzenie 
do grillowania, Płyty grzejne do grillowania, Gabloty wysta-
wowe zamrażające, Elektryczne urządzenia z pokrywką 
do opiekania, Urządzenia z pokrywką do opiekania, Maszyny 
i urządzenia do wytwarzania lodu, Chłodziarki do wytwarza-
nia i przechowywania lodu [do użytku domowego], Urzą-
dzenia do zamrażania, Urządzenia do zamrażania artykułów 
spożywczych, Urządzenia do grillowania, Grille gazowe, Grille 
elektryczne, Grille wędzarnie, Grille do gotowania, Grille elek-
tryczne do użytku na wolnym powietrzu, Elektryczne grille 
do użytku wewnątrz budynków, Lodówki do ryżu, Urządze-
nia konserwujące do lodów, Maszyny do wytwarzania lo-
dów, Kostkarki do lodu do lodówek, Lodówki, urządzenia 
chłodzące i zamrażarki do celów przechowywania leków, 
Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do przechowy-
wania materiałów medycznych, Lady zamrażalnicze, Lady 
podgrzewane, Lady chłodzące wystawowe na towary, Szafki 
chłodnicze do przechowywania napojów, Urządzenia chłod-
nicze do użytku komercyjnego, Urządzenia grzewcze, Prze-
nośne urządzenia grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], 
Urządzenia grzewcze do pojemników, Wózki do serwowania 
[ogrzewane], Filtry do kawy elektryczne, Ekspresy do kawy 
(Elektryczne -), Elektryczne warniki do kawy, Maszyny do pa-
lenia kawy, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne zaparza-
cze do kawy, Elektryczne urządzenia do palenia kawy, Eks-
presy do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe 
zaparzacze do kawy, Rożna elektryczne, Rożna [elektryczne] 
z użyciem gazu, Rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, 
Maszyny do obracania rożna, Rożna [urządzenia do gotowa-
nia], Rożna, Rożen, Urządzenia do gotowania, Rondle elek-
tryczne do gotowania, Elektryczne urządzenia do gotowa-
nia, Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia do go-
towania ryżu, Garnki elektryczne do gotowania, Fondue 
[urządzenia do gotowania], Kuchenki [urządzenia do goto-
wania], Gazowe urządzenia do gotowania, Urządzenia służą-
ce do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Urządzenia 
do gotowania jajek, Kuchenki mikrofalowe do gotowania, 
Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Elektryczne urzą-
dzenia do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia do goto-
wania jajek, Rożna [części urządzeń do gotowania], Przemy-
słowe urządzenia do gotowania ryżu, Urządzenia do goto-
wania na parze, Elektryczne urządzenia kuchenne do goto-
wania, Gazowe urządzenia kuchenne do gotowania, Urzą-
dzenia służące do gotowania wędzarniczego, Urządzenia 
zasilane gazem do gotowania, Garnki do gotowania kuskusu, 
elektryczne, Urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne, 
Urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia elektryczne 
do gotowania na parze, Elektryczne urządzenia do gotowa-
nia na parze, Urządzenia do gotowania na świeżym powie-
trzu, Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu ramen, 
Elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, Elektryczne 
garnki do gotowania warzyw na parze, Gazowe urządzenia 
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do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia domowe 
do wypieku chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów 
przemysłowych, Okapy wentylacyjne do piekarników, Okapy 
wentylacyjne do kuchni, Okapy zawierające wentylatory wy-
ciągowe, Okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, Ku-
chenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne, do użytku 
domowego], Wyciągi kuchenne [okapy], Grille na węgiel 
drzewny, Frytownice elektryczne, Frytownice, Elektryczne 
płyty kuchenne, Podgrzewacze talerzy, Podgrzewane urzą-
dzenia wystawowe Podgrzewacze do talerzy, Podgrzewacze 
do jedzenia, Elektryczne podgrzewacze napojów, Elektrycz-
ne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, In-
dukcyjne podgrzewacze wody, Elektrycznie podgrzewane 
termosy cateringowe, Urządzenia do podgrzewania napo-
jów, Elektryczne podgrzewacze do talerzy, Elektryczne pod-
grzewacze do herbaty, Urządzenia do podgrzewania wody, 
Elektryczne podgrzewacze do napojów, Termoelektryczne 
urządzenia do podgrzewania żywności, Termoelektryczne 
urządzenia do podgrzewania napojów, Podgrzewane witry-
ny do użytku w gastronomii, Patelnie elektryczne, Elektrycz-
ne patelnie do smażenia, Elektryczne patelnie do duszenia, 
Piekarniki elektryczne, Piekarniki przemysłowe, Piekarniki, 
Elektryczne piekarniki, Piekarniki do pizzy, Piekarniki do użyt-
ku komercyjnego, Termosy bufetowe na napoje, elektryczne, 
Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, Dystrybuto-
ry wody, Witryny ekspozycyjne grzewcze, Witryny podgrze-
wane na artykuły spożywcze, Szafy mroźnicze, Komory 
mroźnicze, Wentylowane szafki do przechowywania mięsa 
[chłodzące], Chłodziarki do wina, Elektryczne urządzenia 
do schładzania wina, Urządzenia do filtracji za pomocą 
osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody], Zmięk-
czacze wody, Filtry do uzdatniania wody, Filtry do oczyszcza-
nia wody, Filtry do wody pitnej, Filtry do wody, Kawa (Elek-
tryczne ekspresy do -), Chłodziarki do mleka, Urządzenia 
elektryczne do przygotowywania czekolady, 20 Gabloty 
[inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty [inne niż 
chłodnicze lady przeszklone], Przeszklone szafki wystawowe 
do celów handlowych [gabloty], Lady sprzedażowe [meble], 
Lady wystawowe przeszklone [nieelektryczne], Lady do ce-
lów prezentacji, Lady robocze [meble], Szafki do przechowy-
wania żywności, Gabloty [meble], Gabloty szklane, Meble 
do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, Witryny 
wystawowe, Wózki barowe ruchome do podawania herbaty, 
21 Przyrządy do krojenia ciasta, Przenośne pojemniki chłod-
nicze (Nieelektryczne -), Pojemniki chłodnicze (Przenośne -), 
nieelektryczne, Miksery do żywności [nieelektryczne], Nie-
elektryczne urządzenia do wyrobu lodów spożywczych, Po-
jemniki do przechowywania żywności, Termosy do przecho-
wywania żywności, Młynki do kawy, Dzbanki do kawy, Nie-
elektryczne młynki do kawy, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, 
Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Filtry do kawy nieelek-
tryczne, Ekspresy do zaparzania kawy (Nieelektryczne -), Ku-
chenki do gotowania próżniowego, Szybkowary, nieelek-
tryczne, do gotowania, Patelnie grillowe wykonane z kamie-
ni szlachetnych, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, 
Patelnie nieelektryczne, Patelnie typu wok, Patelnie do jaj, 
Żeliwne kociołki z pokrywką, Wyciskarki do cytryn [wyciskar-
ki owoców cytrusowych], Nieelektryczne wyciskarki do soku, 
Wyciskarki do soku z owoców, Urządzenia do schładzania 
wina, Miarki do kawy, Pędzle kuchenne, Naczynia na napoje, 
Urządzenia do butelek zapobiegające kapaniu, Urządzenia 
do schładzania butelek, Urządzenia do schładzania wina, 
Wiaderka do kostek lodu [na butelki], Wiaderka do szampa-
na, Uchwyty do szklanek, Syfony na wodę gazowaną, Dzban-
ki, Dzbanki na mleko, Dzbanki do kawy, Dzbanki z metali 
szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dozowniki 
do detergentów, Ceramiczna zastawa stołowa, Chochle 

do podawania, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Deski do kro-
jenia, Deski do krojenia chleba, Deski do krojenia kuchenne, 
Dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych, Filiżanki do kawy, 
Filiżanki i kubki, Formy cukiernicze, Formy do ciast, Garnki, 
Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki kuchenne, 
Głębokie naczynia kuchenne, Kamienie do pieczenia pizzy, 
Łopaty do pizzy, Maty do pieczenia, Metalowe naczynia 
do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, Miksery 
do żywności [nieelektryczne], Młynki do kawy, Młynki do soli 
i pieprzu, Naczynia, Naczynia do zapiekania, Patelnie, Pod-
stawki pod garnki, Pojemniki do przechowywania żywności, 
Pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, Pojemniki ter-
moizolacyjne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Przeno-
śne chłodziarki do napojów, Przenośne dozowniki do napo-
jów, Przenośne lodówki, Rondle, Talerze, Termoizolacyjne 
pojemniki na żywność, Termosy do napojów, Termosy 
do przechowywania żywności, Termosy do przechowywa-
nia napojów, Termosy bufetowe na napoje, nieelektryczne, 
Termosy na jedzenie, Garnki ceramiczne, Garnki kuchenne, 
Garnki kuchenne [komplety], Podkładki pod garnki, Garnki 
do serwowania potraw, Garnki do popcornu na płytę ku-
chenną, Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], 
Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Patelnie 
grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie do przy-
rządzania jaj w koszulkach, Małe patelnie z długą rączką, Pa-
telnie do smażenia jajek, Patelnie do szwedzkich naleśników, 
Patelnie do smażenia naleśników, Smażenie (Patelnie do -), 
Patelnie do jaj, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektryczne, 
Patelnie, Filiżanki, Filiżanki i kubki, Filiżanki do kawy, Filiżanki 
na herbatę, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Filiżanki, 
nie z metali szlachetnych, Noże dekoracyjne do masła, Zasta-
wa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Nieelektryczne 
miksery kuchenne, Miksery do żywności [nieelektryczne], 
Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery].

(210) 525479 (220) 2021 03 02
(731) KOSCIUSCHKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 Perfumy, Wody toaletowe, Wody kolońskie, 
Wody perfumowane, Żele i sole do kąpieli i pod prysznic 
nie do użytku medycznego, Mydła toaletowe, Dezodoranty 
do ciała, Kosmetyki, Kremy, Mleczka, Żele i pudry do twarzy, 
ciała i rąk, preparaty do pielęgnacji przeciwsłonecznej, Pre-
paraty do makijażu, Szampony, Pianki i balsamy do układania 
i pielęgnacji włosów, Lakiery do włosów, Preparaty do farbo-
wania i dekoloryzacji włosów, Preparaty do trwałej ondulacji 
i do skręcania włosów, Olejki eteryczne do użytku osobiste-
go, Mydła, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domo-
wego, Produkty perfumeryjne, Olejki eteryczne, Dezodoran-
ty i antyperspiranty, Preparaty do włosów, Szampony i kremy 
do włosów, Farby do włosów, Środki do układania włosów, 
Niemedyczne preparaty toaletowe, Preparaty do kąpieli 
i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji skóry, Olejki, kremy 
do skóry, Preparaty do golenia, Preparaty do użycia przed 
i po goleniu, Preparaty do depilacji, Preparaty do opalania 
oraz preparaty chroniące przed promieniowaniem ultrafiole-
towym, Produkty do makijażu i demakijażu, Wazelina kosme-
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tyczna, Preparaty do pielęgnacji ust, Wata do celów kosme-
tycznych, Patyczki higieniczne do celów kosmetycznych, 
Chusteczki, płatki lub ściereczki nasączone lub nawilżane 
płynami do higieny osobistej i/lub kosmetycznymi, Masecz-
ki kosmetyczne, zestawy do pielęgnacji twarzy, Aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty do kręcenia wło-
sów, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do samo-
opalania, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, 21 Grzebienie, 
Etui na grzebienie, Grzebienie elektryczne, Etui na grzebie-
nie elektryczne, Grzebienie dla zwierząt, Urządzenia dez-
odoryzujące do użytku osobistego, Grzebienie, Grzebienie 
o rzadko rozstawionych zębach, Kosmetyczki na przybory 
toaletowe, Przybory kosmetyczne, Pędzle do golenia, Stojaki 
na pędzle do golenia, Spryskiwacze toaletowe, Przybory toa-
letowe, gąbki toaletowe, waciki czyszczące, 44 Salony fryzjer-
skie, salony piękności, tatuowanie, usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i/Iub zwierząt.

(210) 525680 (220) 2021 03 08
(731) FIRST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KWASZARNIA POLSKA

(531) 05.09.12, 05.09.15, 19.01.06, 27.05.01
(510), (511) 20 Beczki i beczułki niemetalowe, beczki i be-
czułki gliniane i kamionkowe, Pokrywy do beczek, słojów 
i naczyń kamionkowych jako zamknięcia niemetalowe, 
21 Słoje i słoiki szklane, Garnki kamienne, Naczynia szklane, 
kamionkowe i metalowe, Szczypce drewniane do produk-
tów kiszonych, 35 Usługi sprzedaży w sklepach, hurtowniach 
i punktach wyspecjalizowanych, w tym usługi sprzedaży 
wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu następujących 
towarów: beczki niemetalowe, Beczułki, słoje i słoiki szklane, 
Beczułki kamionkowe, garnki kamienne, Naczynia szklane, 
kamionkowe i metalowe, Szczypce drewniane do produk-
tów kiszonych, Sztućce drewniane, z tworzyw sztucznych 
i metalowe, Pokrywy gumowe do beczek, słojów i naczyń 
kamionkowych, przyprawy i dodatki do kiszonek.

(210) 525717 (220) 2021 03 08
(731) CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA, 

Konstantynów Łódzki
(540) (znak słowny)
(540) ProKoko
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze ściółką dla zwierząt, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne.

(210) 525733 (220) 2021 03 08
(731) SŁODCZYK RAFAŁ, Wymysłów
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.01.08, 29.01.14
(510), (511) 28 Zabawki dla dzieci takie jak: ozdoby cho-
inkowe (z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słody-
czy), ozdoby wielkanocne, modele pojazdów do składania 
o zmniejszonej skali takich jak samolociki, samochodziki, 
czołgi, domki dla lalek, łóżka dla lalek, kołyski dla lalek kontu-
ary, figurki do zabawy.

(210) 525928 (220) 2021 03 11
(731) SITARZ JAN P.P.H.U. TEJAN, Pruszcz Gdański
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK CAT

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.02
(510), (511) 3 Preparaty do mycia rąk, Środek do mycia rąk, 
Produkty do mycia rąk, 35 Usługi w zakresie handlu towa-
rami kosmetycznymi, chemią gospodarczą i artykułami BHP, 
Reklama i zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to-
warów kosmetycznych, chemii gospodarczej i artykułów 
BHP pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo 
lub detalicznie kupować w sklepie, hurtowni, sprzedaży wy-
syłkowej oraz witrynie (sklepie) internetowej.

(210) 525988 (220) 2021 03 11
(731) WASILUK KAMILA TRICLINIUM, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVA

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 35 sprzedaż artykułów kosmetycznych do pielę-
gnacji urody, 44 Manicure, salony piękności, pedicure, usługi 
kosmetyczne.
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(210) 526015 (220) 2021 03 13
(731) POMYKAJ SYLWIA LIFEHERB, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LiFeHERB

(531) 02.09.01, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecz-
nicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty medyczne 
i weterynaryjne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty do dezodoryzacji 
i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników.

(210) 526088 (220) 2021 03 15
(731) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ, WĄSIKIEWICZ RADOSŁAW, 

WĄSIKIEWICZ MATEUSZ ASEPTA SPÓŁKA CYWILNA, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowny)
(540) Stawokost
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Mydła, Mleczka kosmetyczne, Drewno 
zapachowe, Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Kadzidełka, 
Esencje eteryczne, Perfumy, Szampony, Olejki eteryczne, Aro-
maty [olejki aromatyczne], Aromaty do napojów [olejki ete-
ryczne], Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki 
do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do per-
fum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do usuwania makijażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dez-
odoranty dla zwierząt, Kosmetyki upiększające, Kremy kosme-
tyczne, Kremy wybielające do skóry, Lakiery do paznokci, Mię-
ta do wyrobów perfumeryjnych, Mydełka, Mydła przeciwpo-
towe do stóp, Naklejane ozdoby do paznokci, Odżywki 
do włosów, Oleje czyszczące, Olejek lawendowy, Olejek mig-
dałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat odtłusz-
czający], Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów per-
fumeryjnych, Olejki toaletowe, Płyny do pielęgnacji włosów, 
Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny po go-
leniu, Pomadki do ust, Pomady do celów kosmetycznych, Pre-
paraty do ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do opalania, 
Preparaty do prostowania włosów, Puder do makijażu, Sole 
kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Suche szampony, 
Sztuczne paznokcie, Środki do czyszczenia zębów, Tusze 
do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Wata do celów ko-
smetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda 
lawendowa, Woda toaletowa, Woda utleniona do celów ko-
smetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Kremy 
do ciała, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do opalania, Kremy do pielęgna-
cji skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, Kremy do rąk, Kremy, emulsje i żele 
nawilżające, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy ochronne, 
Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze, Kremy odżywcze nie-
lecznicze, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i pre-
paraty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecz-
nicze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w formie olejków, 
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie żeli, Kosme-
tyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów, Olejki 
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], 
Płynne kremy [kosmetyki], Olejki nielecznicze, Olejki zapacho-
we, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki ete-

ryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjne-
go, Mydła i żele, Olejki do ciała i twarzy, Żele do ciała, Szminki 
do ust, Mydła w płynie, Mydła nielecznicze, Emulsje do ciała, 
Kosmetyczne emulsje do opalania, Balsamy do ciała, Balsamy 
do opalania, Balsamy do ust, Balsamy oczyszczające, Nieleczni-
cze balsamy, 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby i substancje 
farmaceutyczne, Zioła lecznicze, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Suplementy diety, Oleje lecznicze, Ta-
bletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty multiwita-
minowo - multiminerałowe, Preparaty witaminowe, Dodatki 
odżywcze i dietetyczne, Herbata lecznicza, Korzenie lekarskie, 
Kosmetyki lecznicze, Kosmetyki zdrowotne do celów leczni-
czych, Kosmetyki dermatologiczne do celów leczniczych, Ma-
ści do celów farmaceutycznych, Preparaty z mikroelementami 
dla ludzi i zwierząt, Wody lecznicze, Sole lecznicze, Nalewki 
do celów leczniczych, Napary do celów leczniczych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Suplementy mineralne do żywności, 
Herbata z ziół do celów medycznych, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Środki odkażające, Materiały opatrunko-
we, Materiały i środki sanitarne i higieniczne, Preparaty i arty-
kuły higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryj-
ne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i arty-
kuły dentystyczne, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze pły-
ny do płukania ust, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny do płukania ust, 
Płyny lecznicze do płukania ust, Preparaty farmaceutyczne 
do celów stomatologicznych, Preparaty lecznicze do leczenia 
jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, 
Spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Mydła i deter-
genty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Substancje chłonne do higieny osobistej, Higieniczne 
środki nawilżające, Lecznicze suche szampony, Preparaty hi-
gieniczne do sterylizacji, Produkty higieniczne do celów me-
dycznych, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne prepa-
raty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, 
Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Antyseptyki, Chus-
teczki antybakteryjne, Chusteczki odkażające, Leczniczy śro-
dek do mycia rąk, Maści antyseptyczne, Nasączone chusteczki 
lecznicze, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne, 
Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki bakteriobójcze, Spraye an-
tybakteryjne, Środki odkażające do użytku domowego, Sub-
stancje sterylizujące, Dietetyczna żywność do celów medycz-
nych, Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Dodatki dietetyczne do użytku me-
dycznego, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki 
witaminowe, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki wita-
minowe w płynie, Ekstrakty z kory do użytku nutraceutyczne-
go, Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Jedzenie 
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Krople 
witaminowe, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki 
do picia będące suplementami diety, Mieszanki do picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mieszanki do picia 
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, 
Mięta do celów farmaceutycznych, Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suple-
menty odżywcze, Multiwitaminy, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Musujące tabletki witaminowe, Napoje stoso-
wane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Napoje wzbo-
gacone witaminami do celów medycznych, Napoje z dodat-
kami dietetycznymi, Nośniki uwalniające substancje czynne 
w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające substancje 
czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnia-
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nie suplementów odżywczych, Odżywcze mieszanki do picia 
do stosowania jako zamienniki posiłków, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty dietetyczne dla dzieci, Preparaty diete-
tyczne do użytku medycznego, Preparaty dietetyczne i od-
żywcze, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutraceutycz-
ne dla ludzi, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty stoso-
wane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm w nie-
zbędne witaminy i mikroelementy, Probiotyki (suplementy), 
Produkty dietetyczne do celów medycznych, Przeciwutlenia-
cze, Przeciwutleniacze do użytku leczniczego, Przeciwutlenia-
cze do użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze uzyskane 
z ziół, Przeciwutleniające suplementy diety, Przeciwutleniające 
suplementy, Skrobia do celów dietetycznych, Sole wód mine-
ralnych, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy die-
ty dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suple-
menty diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu kosme-
tycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzy-
małość, Suplementy diety w płynie, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy witaminowe w postaci plastrów, Suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplemen-
ty ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywno-
ściowe, Tabletki witaminowe, Tran, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki dietetyczne 
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Żywność dla diet medycznych, Żywność ho-
mogenizowana przystosowana do celów medycznych, Żyw-
ność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Ho-
meopatyczne maści przeciwzapalne, Maści do leczenia opa-
rzeń słonecznych, Maści lecznicze, Maści lecznicze do leczenia 
schorzeń dermatologicznych, Maści lecznicze do stosowania 
na skórę, Maści o właściwościach leczniczych, Maści przeciw 
swędzeniu, Maści przeciwzapalne, Syropy do użytku farma-
ceutycznego, Syrop na kaszel, Kremy do ciała do użytku farma-
ceutycznego, Kremy do pielęgnacji skóry do użytku medycz-
nego, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do stóp 
(Lecznicze -), Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy 
do użytku dermatologicznego, Kremy do wzmacniania orga-
zmu, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kremy leczni-
cze do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, 
Kremy uśmierzające ból, Kremy ziołowe do celów medycz-
nych, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicze kremy do skóry, 
Lecznicze kremy ochronne, Medyczne kremy terapeutyczne, 
Miejscowe kremy znieczulające, Olejki lecznicze, Olejki do pie-
lęgnacji skóry [lecznicze], Mydła antybakteryjne, Mydła dezyn-
fekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze balsamy, Balsamy prze-
ciwbólowe, Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, 
Wazelina do celów medycznych, Woda morska do kąpieli lecz-
niczych, Woda źródlana do celów medycznych.

(210) 526167 (220) 2021 03 17
(731) DIASPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kruszów

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sunme

(531) 01.03.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 Gotowe posiłki, żywność preparowana i prze-
kąski słone, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy 
i nasiona roślin strączkowych, 31 Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne.

(210) 526317 (220) 2021 03 19
(731) SYTY MARIUSZ, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REHASANKA

(531) 02.05.23, 02.07.02, 02.07.23, 02.09.22, 26.04.04, 
26.04.09, 26.04.14, 27.05.01, 29.01.14, 02.07.13

(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Udzielanie porad konsumenckich doty-
czących produktów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami me-
dycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoria-
mi do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami diete-
tycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sporto-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie artykułów sportowych, Sprzedaż detaliczna środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopa-
trzenia medycznego, Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konfe-
rencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fit-
nessu, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Biura rezerwacji w zakresie 
rozrywki, Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania 
imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przy-
jęć, Dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, Fankluby, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, In-
formacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje 
o rekreacji, Kabarety i dyskoteki, Konkursy muzyczne, Kształ-
cenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Malowanie 
twarzy, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Noc-
ne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyj-
ne, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Obsługa sal 
tanecznych, Odgrywanie roli clowna, Organizacja aktywności 
edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
kulturalnych na obozach letnich, Organizacja aktywności 
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sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obo-
zach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja 
i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkur-
sów muzycznych, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki 
na imprezy urodzinowe, Organizacja webinariów, Organizacja 
widowisk, Organizowanie balów, Organizowanie fanklubów, 
Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywko-
wych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organi-
zowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie fe-
stynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie gal, Organizowanie grupowych zajęć 
rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie pokazów roz-
rywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie i pro-
wadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie 
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach roz-
rywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizo-
wanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozryw-
kowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organi-
zowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edu-
kacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie lokal-
nych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie pokazów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywko-
wych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, 
Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, 
Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki 
wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywko-
wych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kul-
turalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Orga-
nizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie uczest-
nictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie 
widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach 
rozrywkowych, Organizowanie wycieczek w celach rozryw-
kowych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozryw-
kowe, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Pla-
nowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie 
specjalnych imprez, Planowanie widowisk, Produkcja poka-
zów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy, Produk-
cja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy 
i piosenkarzy, Produkcja widowisk, Prowadzenie dyskotek, 
Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Prowadze-
nie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez kultural-
nych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), Ad-
ministrowanie [organizacja] zawodami, Administrowanie [or-
ganizacja] konkursami, Organizacja seminariów, Organizacja 
konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów tanecz-
nych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja kon-
kursów w dziedzinie rozrywki, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, 
Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja zawo-
dów rekreacyjnych, Organizowanie gier, Organizowanie i ob-
sługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, 

Organizowanie konferencji związanych z handlem, Organizo-
wanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie 
konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferen-
cji związanych z reklamą, Organizowanie konferencji związa-
nych z rozrywką, Organizowanie pokazów w celach szkole-
niowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowa-
nie seminariów, Zawody w aerobiku, Usługi w zakresie wy-
staw dla celów rozrywkowych, Usługi w zakresie wystaw 
w celach edukacyjnych, Usługi w zakresie konferencji, Sympo-
zja związane z rozrywką, Sympozja związane z edukacją, Pro-
wadzenie zjazdów w celach rozrywkowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Prowadzenie wystaw w ce-
lach rozrywkowych, Prowadzenie wystaw w celach kultural-
nych, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie konkursów 
w Internecie, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie zjazdów w celach handlowych, Organizowanie zjaz-
dów w celach rozrywkowych, Organizowanie zjazdów w ce-
lach rekreacyjnych, Kongresy (Organizowanie i prowadzenie -), 
Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Wyna-
jem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Sport (Wy-
pożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Wynajem 
sprzętu sportowego, Wynajmowanie obiektów sportowych, 
Informacja o edukacji, Instruktaż w zakresie aikido, Kultura fi-
zyczna, Nauka gimnastyki, Nauka judo, Organizowanie i pro-
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, 
Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć 
fitness, Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Udostępnianie klubowych obiektów i sprzętu rekreacyjnego, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi klu-
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi parków rozrywki, Usługi rozrywkowe, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie zabawek, Tre-
ningi zdrowotne i treningi fitness, Fitness kluby, Sport i fitness, 
Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za po-
mocą portalu on-line, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do ćwiczeń i fitnessu, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fi-
zycznych [fitness], Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi fit-
ness klubów, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fi-
zycznej [fitness klub], Usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń 
fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, 
44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi farmaceutycz-
ne, Usługi medyczne, Usługi optyczne, Usługi w zakresie zdro-
wia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Akupunktura, Aromaterapia, Badania na obecność 
alkoholu do celów medycznych, Badania przesiewowe [skri-
ningowe], Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Ba-
dania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności 
fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Domowa 
opieka pielęgniarska, Domy opieki nad starszymi ludźmi 
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Dopasowywanie apa-
ratów słuchowych, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo doty-
czące alergii, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Do-
radztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie 
zdrowia], Doradztwo genetyczne, Doradztwo w zakresie bio-
rytmów, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Do-
radztwo w zakresie diety i odżywiania się, Doradztwo w za-
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kresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostar-
czanie informacji dotyczących moksybucji, Dostarczanie in-
formacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji z dzie-
dziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Fizjoterapia, Hipnoterapia, Hospicja, Hydrote-
rapia, Informacje dotyczące masażu, Konsultacje z dziedziny 
żywienia, Leczenie alergii, Leczenie odwykowe pacjentów 
nadużywających środki odurzające, Leczenie pacjentów uza-
leżnionych od substancji narkotycznych, Leczenie pacjentów 
uzależnionych od narkotyków, Leczenie uzależnień, Leczenie 
uzależnienia od narkotyków, Leczenie w zakresie kontroli 
wagi ciała, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż i masaż 
terapeutyczny shiatsu, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż 
tkanek głębokich, Masaże, Moksybucja, Monitorowanie pa-
cjentów, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicz-
nych i kognitywnych, Naprapatia, Nadzór nad programami 
redukcji wagi, Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakresie 
zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, 
Opieka pielęgniarska (Medyczna -), Opieka zdrowotna doty-
cząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w postaci 
organizacji ochrony zdrowia (HMO), Opieka zdrowotna w za-
kresie chiropraktyki, Opieka zdrowotna w zakresie terapii re-
laksacyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeu-
tycznych, Opieka zdrowotna związana z głodówką, Opieka 
zdrowotna związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna zwią-
zana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowot-
na związana z naturopatią, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Organizowanie zakwatero-
wania w domach dla rekonwalescentów, Organizowanie za-
kwaterowania w domach spokojnej starości, Organizowanie 
zakwaterowania w sanatoriach, Ośrodki zdrowia, Osteopatia, 
Pilates terapeutyczny, Placówki rekonwalescencji, Planowanie 
i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchu-
dzających, Planowanie programów odchudzających, Plano-
wanie rodziny, Pomoc osobom w rzucaniu palenia, Poradnic-
two dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Porad-
nictwo związane z terapią zajęciową, Poradnictwo żywienio-
we, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów me-
dycznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne do-
radztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradz-
two związane z dietą, Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, 
Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Sanato-
ria, Sanatoria (Usługi -), Sporządzanie raportów dotyczących 
opieki zdrowotnej, Świadczenie usług przez domy opieki nad 
starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej  
on-line, z wyjątkiem stomatologii, Świadczenie usług z zakre-
su opieki zdrowotnej w domach, Talasoterapia, Terapia anty-
nikotynowa, Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia 
polegająca na skrobaniu [GuaSha], Terapia w zakresie rzuce-
nia palenia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Tradycyjny masaż 
japoński, Udostępnianie informacji na temat karmienia pier-
sią, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych 
do celów rehabilitacji zdrowotnej, Udzielanie informacji doty-
czących chiropraktyki, Udzielanie informacji dotyczących ba-
dań fizykalnych, Udzielanie informacji dotyczących akupunk-
tury, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycz-
nego i żywieniowego, Udzielanie informacji o wartości od-
żywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji 
w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie infor-
macji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie in-
formacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z tra-
dycyjnym masażem japońskim, Udzielanie informacji związa-

nych z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z su-
plementami diety i odżywczymi, Usługi analiz laboratoryj-
nych związanych z leczeniem ludzi, Usługi barów tlenowych, 
Usługi dietetyków, Usługi domów opieki nad ludźmi starszy-
mi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi domowej 
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, 
Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w za-
kresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze w za-
kresie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie żywienia, Usługi 
doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w zakresie 
odchudzania, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi do-
radcze związane z dietą, Usługi doradztwa dietetycznego 
[medyczne], Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania 
wagi, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi 
doradztwa żywieniowego, Usługi drenażu limfatycznego, 
Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi 
hydroterapii domowej, Usługi informacji medycznej świad-
czone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne 
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi kliniczne w zakresie ho-
meopatii, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usłu-
gi klinik zdrowia, Usługi konsultacji związane z masażami, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi masażu stóp, Usługi 
mikrodermabrazji, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizo-
wanymi i dochodzącymi, Usługi opieki poporodowej dla ko-
biet, Usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy 
pielęgniarskiej, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki zdro-
wotnej w leczeniu choroby Alzheimera, Usługi opieki zdro-
wotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowa-
nych jednostek służby zdrowia, Usługi pielęgniarskiej pomo-
cy domowej, Usługi położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], 
Usługi refleksologiczne, Usługi sanatoriów, Usługi stawiania 
baniek, Usługi świadczone przez dietetyków, Usługi szpital-
nych domów opieki, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii au-
togenicznej, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Usłu-
gi terapii za pomocą komórek macierzystych, Usługi tymcza-
sowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, 
Usługi w zakresie chiropraktyki, Usługi w zakresie akupunk-
tury, Usługi w zakresie hydroterapii, Usługi w zakresie kon-
trolowania wagi, Usługi w zakresie krioterapii, Usługi w za-
kresie leczenia uzależnień, Usługi w zakresie leczenia bez-
senności, Usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, Usługi 
w zakresie medytacji, Usługi w zakresie muzykoterapii, 
Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Usługi 
w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie patologii związa-
ne z leczeniem osób, Usługi w zakresie planowania progra-
mów redukcji wagi, Usługi w zakresie planowania diety od-
chudzającej, Usługi w zakresie Reiki, Usługi w zakresie tera-
pii mowy, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w za-
kresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie zorgani-
zowanej opieki zdrowotnej, Usługi związane z bankami 
tkanek ludzkich, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi 
terapeutyczne dla ciała, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
długoterminowej opieki, Zapewnianie tymczasowej opieki 
zastępczej, Ziołolecznictwo, Dopasowanie urządzeń i apa-
ratów ortopedycznych, Dopasowywanie urządzeń ortope-
dycznych, Usługi doradcze w zakresie implantów ortope-
dycznych.

(210) 526333 (220) 2021 03 19
(731) TOMALA RENATA, KAŹMIERCZYK MARZENA POD 

DREWNIANYM BOCIANEM TOMALA-KAŹMIERCZYK 
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pod Złotym Żurawiem

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 42 Projektowanie restauracji, Usługi projek-
towania w zakresie restauracji, 43 Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje dla tury-
stów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje 
samoobsługowe, Restauracje z grillem, Restauracje serwu-
jące wykwintne artykuły spożywcze, Rezerwacja stolików 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Udostępnianie opinii na temat restauracji, 
Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udziela-
nie informacji dotyczących restauracji, Usługi agencji w za-
kresie rezerwacji restauracji, Usługi barów i restauracji, Usłu-
gi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Infor-
macja o usługach restauracyjnych, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków.

(210) 526711 (220) 2021 03 24
(731) SOKALSKI ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE S-WAP, 
Węże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S-WAP

(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.07.02, 05.07.03, 24.01.05, 24.01.16, 
24.01.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.08

(510), (511) 1 Dodatki glebowe [nawożenie], Nawozy 
do gleb, Nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, Nawozy 
do roślin, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę, 
Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nawozy i użyźnia-
cze, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użyt-
ku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Polepszacze 
do gleby, Preparaty do nawożenia, Preparaty do odżywiania 
gleby, Preparaty do użyźniania, Preparaty poprawiające kon-
dycję gleby, Środki do nawożenia ogrodu [nawozy], Środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
rolnych, Środki do uzdatniania gleby do podawania do gle-
by przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], 
Środki poprawiające kondycję gleby, Środki zwiększające 
plony upraw, Substancje do poprawy stanu gleby, Substan-
cje do uzdatniania gleby, Wapno do użytku w rolnictwie, 
35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 

i promocyjnych, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi 
sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi zlecania na zewnątrz 
w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, 
Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów rekla-
mowych, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy 
towarów do celów promocyjnych, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: dodatki glebowe 
[nawożenie], nawozy do gleb, nawozy do gleby i ziemi do-
niczkowej, nawozy do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy 
użyźniające glebę, nawozy zawierające azot i magnez (Mg), 
nawozy i użyźniacze, podłoża hodowlane, nawozy i środki 
chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, polepszacze do gleby, preparaty do nawożenia, prepa-
raty do odżywiania gleby, Preparaty do użyźniania, preparaty 
poprawiające kondycję gleby, środki do nawożenia ogrodu 
[nawozy], środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzro-
stu produktów rolnych, środki do uzdatniania gleby do po-
dawania do gleby przygotowanej do siewu nasion [inne niż 
wyjaławiające], środki poprawiające kondycję gleby, środki 
zwiększające plony upraw, substancje do poprawy stanu 
gleby, substancje do uzdatniania gleby, wapno do użytku 
w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: dodatki glebowe [nawożenie], nawo-
zy do gleb, nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy 
do roślin, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, 
nawozy zawierające azot i magnez (Mg), nawozy i użyźniacze, 
podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, polepszacze do gle-
by, preparaty do nawożenia, preparaty do odżywiania gle-
by, preparaty do użyźniania, preparaty poprawiające kon-
dycję gleby, środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki 
do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów 
rolnych, środki do uzdatniania gleby do podawania do gle-
by przygotowanej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], 
środki poprawiające kondycję gleby, środki zwiększające plo-
ny upraw, substancje do poprawy stanu gleby, substancje 
do uzdatniania gleby, wapno do użytku w rolnictwie, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej on-line związane z następującymi 
produktami: dodatki glebowe [nawożenie], nawozy do gleb, 
nawozy do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin, na-
wozy dla rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, nawozy za-
wierające azot i magnez (Mg), nawozy i użyźniacze, podłoża 
hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnic-
twie, ogrodnictwie i leśnictwie, polepszacze do gleby, pre-
paraty do nawożenia, preparaty do odżywiania gleby, prepa-
raty do użyźniania, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do uzdatniania 
gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki 
do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowa-
nej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki popra-
wiające kondycję gleby, środki zwiększające plony upraw, 
substancje do poprawy stanu gleby, substancje do uzdatnia-
nia gleby, wapno do użytku w rolnictwie, Usługi wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: dodatki glebowe [nawożenie], nawozy do gleb, nawozy 
do gleby i ziemi doniczkowej, nawozy do roślin, nawozy dla 
rolnictwa, nawozy użyźniające glebę, nawozy zawierające 
azot i magnez (Mg), nawozy i użyźniacze, podłoża hodow-
lane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, polepszacze do gleby, preparaty 
do nawożenia, preparaty do odżywiania gleby, prepara-
ty do użyźniania, preparaty poprawiające kondycję gleby, 
środki do nawożenia ogrodu [nawozy], środki do uzdatnia-
nia gleby do zwiększania wzrostu produktów rolnych, środki 
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do uzdatniania gleby do podawania do gleby przygotowa-
nej do siewu nasion [inne niż wyjaławiające], środki popra-
wiające kondycję gleby, środki zwiększające plony upraw, 
substancje do poprawy stanu gleby, substancje do uzdatnia-
nia gleby, wapno do użytku w rolnictwie.

(210) 526729 (220) 2021 03 25
(731) KOWALSKI DAMIAN ELEKTROBUD, Zielonki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEKTROBUD

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 01.15.03, 13.01.17
(510), (511) 37 Usługi w zakresie wykonywania robót elek-
trycznych, robót instalacyjnych, robót budowlanych w tym 
robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budyn-
ków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie instala-
cji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-
wych, klimatyzacyjnych, telekomunikacyjnych, wykonywa-
nie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, rozbiórka 
i burzenie obiektów, przygotowanie terenu pod budowę, 
doradztwo w zakresie usług: elektrycznych, budowlanych, 
instalacyjnych, wykończeniowych, naprawa i konserwacja 
urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 
domowego i ogrodniczego, serwis urządzeń, pojazdów 
i maszyn.

(210) 526740 (220) 2021 03 25
(731) GŁĘBOWSKI ADRIAN OPTIKAL PHU, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOYA

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Okulary, okulary przeciwsłoneczne.

(210) 526787 (220) 2021 03 28
(731) BANASZAK JAKUB M&J, Dębogórze
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASS FED BEEF HALAL

(531) 03.04.13, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.15, 28.01.99
(510), (511) 29 Steki wołowe, Wołowina, Mięso i wyroby 
mięsne, Mięso mrożone, Mięso mielone [mięso siekane].

(210) 526954 (220) 2021 03 29
(731) CLEAN WHALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 03.09.03
(510), (511) 35 Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlo-
wych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zawieraniu 
umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwa-
nie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów na rzecz 
innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów 
na zakup i sprzedaż towarów i usług, Pozyskiwanie umów 
kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych, Usługi 
w zakresie ogłoszeń drobnych, Ogłoszenia drobne, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku 
w Internecie, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wyko-
rzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogło-
szeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony in-
ternetowe, Wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie 
na potrzeby ogłoszeń o pracę, Usługi handlu elektroniczne-
go polegające na umożliwianiu dostawcom usług pozyski-
wania zleceń od potencjalnych klientów za pośrednictwem 
Internetu lub w inny sposób, Usługi w zakresie ogłoszeń 
drobnych, Zapewnianie miejsca do handlu on-line, udostęp-
nianie internetowej bazy danych z możliwością wyszukiwa-
nia usług, Usługi marketingowe w sieci, Reklama, działalność 
gospodarcza polegająca na umożliwianiu dostawcom usług 
pozyskiwania zleceń od potencjalnych klientów za pośred-
nictwem Internetu, 37 Sprzątanie obiektów przed imprezami 
i po imprezach, Udzielanie informacji związanych ze sprzą-
taniem budynków, Usługi czyszczenia związane ze sprząta-
niem przemysłowym, Sprzątanie budynków biurowych i lokali 
handlowych, Sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie 
umowy, Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Zewnętrz-
ne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, Sprzątanie budyn-
ków i terenów przemysłowych, Sprzątanie biur na podstawie 
umowy, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprząta-
nie pomieszczeń na ładunki, Usługi porządkowania domów 
[sprzątanie], Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, 
Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicz-
nych, Sprzątanie zakładów przemysłowych, Sprzątanie po-
mieszczeń biurowych, Sprzątanie bojlerów przemysłowych, 
Sprzątanie toalet publicznych, Sprzątanie placów budowy, 
Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie sklepów, Sprzą-
tanie szkół, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie domów, Sprzątanie 
nieruchomości, Sprzątanie szpitali, Sprzątanie hoteli, Sprząta-
nie poddaszy, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania toalet, Usłu-
gi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi czysz-
czenia w zakresie sprzątania biur, Usługi dozorcy w zakresie 
sprzątania budynków, Usługi czyszczenia w zakresie sprząta-
nia gospodarstwa domowego.
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(210) 526996 (220) 2021 04 01
(731) NAKONIECZNY PIOTR, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

(531) 29.01.07, 27.05.01, 02.09.01, 07.01.24
(510), (511) 6 Figurki i statuetki z metali nieszlachetnych, 
9 Publikacje elektroniczne, 14 Figurki i statuetki z metali szla-
chetnych, Figurki i statuetki z kamieni szlachetnych, 16 Dyplomy 
drukowane, Albumy, Kalendarze, Książki, Materiały drukowa-
ne, Prospekty, Plakaty, Publikacje drukowane, Ulotki, Broszu-
ry, Druki, Gazety, Czasopisma i periodyki, Drukowane mate-
riały promocyjne i reklamowe, Materiały promocyjne i rekla-
mowe wykonane z papieru i z tektury, Materiały piśmienne 
i formularze drukowane, Karty kredytowe z kartonu nie bę-
dące nośnikami danych, Karty z tektury lub z kartonu nie bę-
dące nośnikami danych i stosowane w związku z projekta-
mi promocyjnymi, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, 
20 Statuetki ceramiczne, z porcelany, kryształowe, 35 Usługi 
reklamowe, Usługi promocyjne, Reklama on-line, Rozsyłanie 
materiałów reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja ma-
teriałów reklamowych, w tym w sieci on-line, Transkrypcja 
formy wiadomości i komunikatów, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Organizowanie wystaw i/lub targów dla ce-
lów handlowych i/lub reklamowych, Usługi badania rynku 
i opinii publicznej, Ankiety, Marketing bezpośredni i marke-
ting wydarzeń (organizowanie imprez reklamowych), Usługi 
telemarketingowe, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji 
publicznej, Usługi agencji reklamowej, Sprzedaż filmów i na-
grań video o charakterze informacyjnym i edukacyjno-szko-
leniowym, Fotokopiowanie, Materiały reklamowe, Reklama 
na bilbordach, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyj-
ne, Sponsorowane teksty, Tworzenie tekstów reklamowych 
i sponsorowanych, Kompilacja i przekazywanie informacji 
pisanych, dystrybucja prospektów, 41 Organizacja imprez, 
Organizacja cyklicznych konkursów, plebiscytów, Organi-
zacja uroczystych obchodów, Organizowanie konkursów 
edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej, Organi-
zacja imprez sportowych, Usługi edukacyjne, szkoleniowe, 
rozrywkowe, Prowadzenie loterii, Publikowanie książek i cza-
sopism, Organizowanie i prowadzenie imprez dla seniorów, 
konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, zjazdów, 
Organizowanie zajęć sportowych, Organizowanie turniejów, 
Organizowanie zawodów, Organizowanie sympozjów, zjaz-
dów, szkoleń, wystaw o tematyce edukacyjnej i rekreacyjnej 
dla seniorów, Publikowanie tekstów, także on-line i na no-
śnikach, Produkcja materiałów promocyjnych, audio-video, 
Informacja o książkach, czasopismach, imprezach dla senio-
rów i rozrywkowych, o sporcie, rekreacji i edukacji, Usługi cy-
frowego obrazowania, Produkcja oraz wypożyczanie filmów 
i nagrań video, Organizowanie i prowadzenia warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie koncertów, Orga-
nizowanie i prowadzenie balów.

(210) 527155 (220) 2021 03 31
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Przerwane Igrzyska
(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 przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne 
i komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, Fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki 
do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], 
Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwięk-
szoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku 
i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez sieci ko-
munikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 
filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywko-
wych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem 
widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, in-
teraktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji 
poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line 
z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audio-
tekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszenio-
wego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy 
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audio-
tekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 
41 Nauczanie: kształcenie, Rozrywka, Usługi rozrywkowe, 
włączając teleturnieje, Działalność sportowa i kulturalna, 
Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż 
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i perio-
dyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, 
Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez 
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artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, 
Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multime-
dialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie 
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi 
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, reali-
zacja spektakli, realizowanie rozrywki w postaci seriali tele-
wizyjnych, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji, 
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 527248 (220) 2021 04 08
(731) OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE 

MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW 
RASOWYCH CANIS E CATUS - POLSKI ZWIĄZEK 
KYNOLOGICZNY, Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANIS e CATUS

(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 05.03.13, 05.03.20, 26.01.03, 
26.01.15

(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne, Albu-
my kolekcjonerskie, Albumy upamiętniające wydarzenia, 
Almanachy [roczniki], Artykuły biurowe, Artykuły biurowe 
[z wyjątkiem mebli], Atlasy, Bilety wstępu, Bloczki do pisania, 
Bloczki notatnikowe, Bloki do zapisywania wyników, Broszu-
ry, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopi-
sma fachowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo druko-
wane formularze, Czyste dzienniki, Druki, Drukowane bilety 
wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy [nagrody], Druko-
wane foldery informacyjne, Drukowane materiały edukacyj-
ne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, 
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowany materiał pro-
mocyjny, Dyplomy drukowane, Formularze [blankiety, druki], 
Gazety, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Katalogi, Książki, Ma-
teriały drukowane, Notesy, Periodyki [czasopisma], Poradniki 
[podręczniki], Rejestry, księgi główne [książki], 35 Sporzą-
dzanie dokumentów dla psów i kotów, Prowadzenie rejestru 
ras psów, Prowadzenie rejestru ras kotów, Przygotowywanie 
spisu psów i kotów, Prowadzenie rejestrów i księgi rodo-
wodowej zwierząt, Wydawanie metryk potwierdzających 
rodowód zwierząt, Wydawanie rodowodów zwierząt, Reje-
stracja i dokumentacja genealogii poszczególnych zwierząt 
rasowych, Prowadzenie rejestru zmian właścicieli zwierząt, 
Prowadzenie rejestru osiągnięć na wystawach i pokazach, 
41 Administrowanie [organizacja] konkursami, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Imprezy kulturalne, Instruktaż w zakresie 
hodowli psów i kotów, Konkursy (organizowanie -) [eduka-
cja lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy 
instruktażowe, Kursy szkoleniowe, Multimedialne wydania 
publikacji elektronicznych, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie 
o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządza-
nia wystawami zwierząt domowych, Nauczanie o opiece 
nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania poka-
zami zwierząt domowych, Nauczanie pielęgnacji zwierząt 
domowych, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, 

Nauka opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka tresury 
zwierząt, Organizacja wystaw zwierząt do celów kultural-
nych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez sportowych 
i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów dla psów, 
Organizowanie pokazów psów, Trening posłuszeństwa dla 
zwierząt, Szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, Tresura 
zwierząt na rzecz osób trzecich, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Szkolenia 
związane z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych, 
Szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt do-
mowych, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, 
Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe w za-
kresie hodowli zwierząt, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
w zakresie tresury zwierząt, Usługi edukacyjne klubów w za-
kresie chowu i pielęgnacji zwierząt, Usługi edukacyjne zwią-
zane z zoologią, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia kulturalne w zakresie pokazów i wystaw, 
Usługi szkolenia personelu i sędziów, Usługi szkoleniowe do-
tyczące przeglądów hodowlanych, Usługi szkoleniowe w za-
kresie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt, Usługi trenerskie, 
Usługi w zakresie publikacji o zwierzętach, Usługi w zakresie 
wykładów związane z hodowlą i pielęgnacją zwierząt, Usłu-
gi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Wystawia-
nie zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt, Wystawy 
zwierząt (prowadzenie -), Wydawanie certyfikatów tresury 
zwierząt, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
pokazów edukacyjnych o zwierzętach, Zapewnianie szkoleń 
doskonalenia umiejętności hodowlanych zwierząt, Zapew-
nianie szkoleń on-line, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie 
hodowli i pielęgnacji zwierząt, Organizowanie pokazów 
zwierząt, 42 Kontrola hodowli zwierząt, Testowanie hodowli 
zwierząt.

(210) 527427 (220) 2021 04 13
(731) GOŁUBOWICZ ŁUKASZ BLUE PEAR INTERNATIONAL, 

Utrecht, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUIT REVOLUTION

(531) 26.11.03, 05.03.15, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania 
warzywne, Mrożone mieszanki owocowo warzywne, Krojo-
ne owoce, 32 Mrożone napoje owocowe, Warzywne napoje 
typu smoothie.

(210) 527434 (220) 2021 04 09
(731) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweets & Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI CUKIERNI 

LODZIARNI PIEKARNI
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(531) 05.07.27, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 41 Konferencje (Organizowanie i prowadzenie -), 
Organizowanie konferencji, Prowadzenie konferencji bizne-
sowych, Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowa-
nie seminariów i konferencji, Usługi w zakresie konferencji, 
Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie konfe-
rencji związanych z biznesem, Przygotowywanie, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzanie konfe-
rencji i seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferen-
cji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji na temat biznesu i handlu, Usługi doradcze i infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem 
i prowadzeniem konferencji.

(210) 527442 (220) 2021 04 09
(731) BROG B2B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet & Coffee

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Czasopi-
sma elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne, do po-
brania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 
Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicz-
nej działalności wydawniczej, 16 Publikacje drukowane, 
Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje 
periodyczne drukowane, Reklamy drukowane, Plakaty re-
klamowe, Ulotki reklamowe, Drukowane komunikaty praso-
we, 35 Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, 
broszurach i gazetach, Zapewnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i maga-
zynach, Publikacja reklam, Przygotowywanie publikacji rekla-
mowych, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Publikowa-
nie druków do celów reklamowych, Publikowanie materia-
łów i tekstów reklamowych, Usługi w zakresie publikowania 
tekstów reklamowych, Elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, Opracowywanie katalogów, spisów 
w celu publikacji w Internecie, Publikowanie druków do ce-
lów reklamowych w postaci elektronicznej, Reklama, Przy-
gotowywanie reklam, Rozpowszechnianie reklam, Kompila-
cja reklam, Umieszczanie reklam, Produkcja reklam, Reklamy 
on-line, Reklama i usługi reklamowe, Produkcja materiałów 
reklamowych i reklam, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Reklama i marke-
ting, Usługi reklamy prasowej, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Repro-
dukcja materiału reklamowego, Wykonywanie materiałów 
reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie broszur reklamowych, Dystrybucja tekstów 
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, Dystrybucja ogło-
szeń reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Tworzenie 

tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, 
Wydawanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie doku-
mentów reklamowych, Negocjowanie kontraktów reklamo-
wych, Projektowanie ulotek reklamowych, Projektowanie 
broszur reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnia-
nie reklam poprzez Internet, Doradztwo dotyczące reklamy 
prasowej, Reklama na billboardach elektronicznych, Usługi 
informacyjne dotyczące reklamy, Pośrednictwo w zakresie 
reklamy, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamo-
wych, Promocja sprzedaży, Udostępnianie analiz sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Usługi zarządzania sprzedażą, Doradztwo 
w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie sprzedażą i bazą 
klientów, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w za-
kresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie ana-
lizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 41 Publikowanie 
gazety dla klientów w Internecie, Multimedialne wydania 
magazynów, Publikowanie multimedialne magazynów, 
czasopism i gazet, Publikowanie, Usługi publikacji, Publika-
cja czasopism, Publikacja broszur, Publikacje multimedialne, 
Publikowanie czasopism, Publikowanie elektroniczne, Pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publiko-
wanie czasopism internetowych, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Udostępnianie publikacji on-line, Przygotowywa-
nie tekstów do publikacji, Publikacja gazet elektronicznych 
on-line, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publi-
kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikacja 
i redagowanie materiałów drukowanych, Usługi w zakresie 
publikacji biuletynów, Udostępnianie elektronicznych pu-
blikacji on-line, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Pu-
blikowanie druków w formie elektronicznej, Usługi w zakre-
sie publikowania on-line, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji 
czasopism, Udostępnianie publikacji on-line [nie do pobra-
nia], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobra-
nia], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [nie-
pobieralnych], Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Interne-
cie, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem 
tekstów pisanych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Publikacja materiałów dostępnych za po-
średnictwem baz danych lub Internetu, Publikacja książek 
i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania), Pu-
blikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, 
innych niż reklamowe, w Internecie, Usługi wydawania pu-
blikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie 
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
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niż do celów reklamowych, Usługi wydawnicze, Usługi wy-
dawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Udostęp-
nianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi-
kacji, które mogą być przeglądane, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Interne-
tu, nie do pobrania, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym 
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych.

(210) 527448 (220) 2021 04 08
(731) AmRest Holdings SE, Pozuelo de Alarcón, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR.KEBS

(531) 29.01.12, 02.01.30, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem 
dostaw, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do ste-
rowania automatycznym kierowaniem pojazdami, Kupony mo-
bilne do pobrania, Mobilne aplikacje, Programy na smartfony, 
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Apli-
kacje do pobrania na smartfony, 16 Materiały do opakowywa-
nia, Kartonowe pudełka do pakowania, Papierowe pojemniki 
do żywności na wynos, Papier do pakowania żywności, Papie-
rowe torebki do pakowania, Torby papierowe, Chłonne arkusze 
papieru lub plastiku do pakowania żywności, Serwetki jednora-
zowe, Opakowania na żywność, Brązowy papier do pakowania, 
Papier na artykuły spożywcze, Torby papierowe do pakowania, 
Pudełka z papieru lub kartonu, Torebki z papieru na artykuły 
żywnościowe, 35 Obsługa programów lojalnościowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Organizacja, prowa-
dzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klien-
tów i programów motywacyjnych, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Doradztwo biznesowe 
w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchi-
singu, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie 
franchisingu, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, 
Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Zarządzanie w zakresie zamówień, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, Pomoc w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie żywności, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego 
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Zarządzanie 
restauracjami dla osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień 
on-line w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Pomoc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasa-
dach franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskry-
bowanych pudełek zawierających żywność, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z deserami, 39 Dostarczanie żywno-
ści przez restauracje, Transport żywności w warunkach chłod-
niczych, Usługi w zakresie dostarczania żywności, Dostarczanie 
towarów przez kuriera, Dostawa żywności i napojów przygo-
towanych do spożycia, Dostawa żywności, Dostawa produk-
tów spożywczych, Dostarczanie koszy zawierających żywność 
i napoje, 40 Przetwarzanie żywności gotowanej, Przetwarzanie 
żywności i napojów, Obróbka żywności gotowanej, 43 Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność 
i napoje w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe w prywat-
nych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi cate-
ringu zewnętrznego, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu 
obejmującego żywność i napoje, Usługi kateringowe dla szkół, 
Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Usługi ba-
rów typu fast-food na wynos, Usługi w zakresie barów szybkiej 
obsługi, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Restauracje samoobsługowe, Usługi w zakresie żywności i na-
pojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Zapewnianie 
żywności i napojów w restauracjach, Usługi kateringowe dla 
firm, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Katering obejmują-
cy żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług 
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach 
na targi i wystawy, Usługi kateringowe w zakresie bufetów fir-
mowych, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i na-
poje do bezpośredniego spożycia, Usługi restauracyjne, Przy-
gotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na ze-
wnątrz, Przygotowywanie posiłków, Dostarczanie posiłków 
do bezpośredniego spożycia, Usługi kateringowe, Świadczenie 
usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiek-
tach wystawienniczych, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi 
kateringowe dla szpitali, Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Usługi kateringowe 
dla placówek edukacyjnych, Usługi w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Informacje 
i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Katering 
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Usługi zaopatrze-
nia w żywność, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi restau-
racji fast-food, Usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi kateringowe dla centrów konferen-
cyjnych, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi 
kateringowe dla domów spokojnej starości, Usługi mobilnych 
restauracji, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi kate-
ringowe dla domów opieki.

(210) 527456 (220) 2021 04 08
(731) MIŁOSZ MARTYNA, Pruszków;  

ZWĘGRODZKA SVIATLANA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COLIBRA DREAM
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(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z me-
tali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych 
klasach, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, Przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527515 (220) 2021 04 09
(731) GÓRNIAK DARIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M my memi for the love of a child

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 otulacze do pieluch, pieluszki tetrowe, pielusz-
ki bambusowe, pieluszki muślinowe, 8 Łyżki widelce i noże 
stołowe dla dzieci, łyżki, widelce i noże stołowe z tworzyw 
sztucznych, 10 Gryzaki, smoczki dziecięce, smoczki do bu-
telek do karmienia, smoczki do karmienia niemowląt, za-
wieszki do smoczków, zamknięcia do butelek do karmienia,  
18 Torby, plecaki, walizki, nosidełka dla niemowląt, 20 Cho-
dziki dla dzieci, kojce, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania nie-
mowląt, przewijaki, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, inne niż pościel, poduszki utrzymujące pozycję głowy 
dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla nie-
mowląt, wysokie krzesła dla dzieci, zagłówki dla niemowląt, 
21 Szczotki, 24 Bielizna pościelowa, koce, kocyki dziecięce, 
kapy na łóżko, kołdry, poduszki, osłony do łóżek dziecięcych 
[pościel], płótno do przewijania niemowląt, poszewki na po-
duszki i kołdry, prześcieradła, ręczniki, ręczniki z kapturkiem 
dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem 
dla niemowląt, rożki dla niemowląt, kokony dla niemowląt, 
25 Wyprawki dziecięce [odzież], śliniaki niepapierowe, ślinia-
ki z rękawami nie z papieru, szlafroki dla dzieci i dorosłych, 
skarpetki dla dzieci i niemowląt, rajstopy dla dzieci i niemow-
ląt, czapki dla dzieci, czapeczki dla niemowląt, chusteczki 
na głowę dla niemowląt, kalosze, buty dla dzieci i niemow-
ląt, kombinezony dla dzieci, nauszniki, rękawiczki, koszulki, 
koszule, t-shirty, podkoszulki z długim rękawem dla dzieci, 
body niemowlęce, pajace dla niemowląt będące odzieżą, 
spodenki dla niemowląt, spódniczki, sukienki, sweterki dla 
dzieci, legginsy, majtki dziecięce, piżamki dziecięce, opaski 
na głowę, stroje plażowe dla dzieci, stroje przeciwdeszczowe 
dla dzieci, buty dla dzieci, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
w tym sprzedaż on-line komód, szaf, leżaczków, krzesełek dla 
dzieci i niemowląt, dywanów dla dziecka, tapet i plakatów, 
akcesoriów do łóżeczek i kojców, nocników, ramek do zdjęć, 
bramek zabezpieczających schody, śliniaczków, nosidełek, 
pluszaków, zabawek, mat edukacyjnych, puzzli, książek, 
maskotek, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt i dzieci, 
sprzedaż hurtowa i detaliczna w tym sprzedaż on-line ta-
kich produktów jak: wózki dziecięce, dopasowane pokrowce 
na nóżki do spacerówek, dopasowane pokrowce na nóżki 
do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
[do pojazdów], pokrycia wózków dziecięcych, rowery dla 
dzieci, hulajnogi dla dzieci, reklama, usługi marketingowe, 

usługi lobbingu handlowego, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze-
daży dla osób trzecich, organizowanie targów handlowych, 
promowanie towarów i usług w formie w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, doradztwo w zakresie strate-
gii komunikacyjnych public relations, doradztwo w zakresie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, zapewnienie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie w działalności handlowej, administro-
wanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne 
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym lub 
przemysłowym, pozyskiwanie informacji o działalności go-
spodarczej, 41 Prowadzenie blogów, dzienników interne-
towych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, nie do pobrania.

(210) 527543 (220) 2021 04 14
(731) VINDEREN BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) respirO2

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów 
medycznych, 10 Maski i sprzęt do sztucznego oddychania, 
Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, 
19 Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, niemetalowe płytki ścienne, Materiały nieprzetworzo-
ne i półprzetworzone zawarte w tej klasie, będące półpro-
duktami: osłony pancerne niemetalowe, Statuetki i dzieła 
sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton 
i marmur, zawarte w tej klasie, wyroby dekoracyjne z odle-
wów betonowych.

(210) 527558 (220) 2021 04 14
(731) BIZNESHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beIN offices powered by biznesHUB
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(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.01.16
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
personelem, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi umawiania spo-
tkań [prace biurowe], Usługi przypominania o spotkaniach 
[prace biurowe], 36 Organizowanie wynajmu nieruchomo-
ści, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Wynajem zakwaterowania, 41 Informacja 
o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nie], Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi w zakresie 
oświaty [nauczanie].

(210) 527560 (220) 2021 04 14
(731) IDZIKOWSKI ŁUKASZ, STANISŁAWSKI MATEUSZ FAME 

SUSHI SPÓŁKA CYWILNA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAME SUSHI JAPANESE_ RESTAURANT_

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 28.03
(510), (511) 30 Sushi, Ciasta, Chow mein [chiński smażony 
makaron], Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), 
Chińskie ciasteczka księżycowe, Chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), Chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], Chiń-
skie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Chińskie danie 
Lo mein [makaron], Ciasteczka, Ciasteczka ryżowe, Dania 
na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], Herbata, 
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata jaśminowa, Her-
bata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z żeń-szenia 
[insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodoro-
stów (kombu-cha), Herbata zielona, Jiaozi (pierogi nadzie-
wane), Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żywności), 
Japońska zielona herbata, Japoński chrzan bardzo pikantny 
w proszku (wasabi w proszku), Japońskie biszkopty (kasute-
ra), Lody, Makarony, Makaron sojowy (harusame, nieugoto-
wany), Makaron ryżowy, Makaron nitki, Makaron azjatycki, 
Napoje sporządzone z herbaty, Okonomiyaki [japońskie wy-
trawne naleśniki], Potrawy składające się głównie z ryżu, Po-
trawy z makaronu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Prze-
kąski składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, 
Ryż, Senbei [ciastka ryżowe], Sos teriyaki, Sos z ostryg, Sos 
z krewetek, Wasabi w proszku [japoński chrzan], Warzywa 
w cieście, Wodorosty [przyprawa], Udon [makaron japoński], 
Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzie-
niami), 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem (catering), Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Ofero-
wanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Prowadzenie lokali gastronomicznych, Restaura-

cje samoobsługowe, Snack-bary, Świadczenie usług katerin-
gowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wy-
stawienniczych, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przy-
gotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygo-
towywania posiłków, Usługi snack-barów, Kawiarnie, Kafe-
terie, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie 
[bufety], Serwowanie jedzenia i napojów, Gastronomia mo-
bilna, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Katering obejmujący 
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Spersonalizowane usługi planowania posiłków 
za pośrednictwem strony internetowej.

(210) 527685 (220) 2021 04 19
(731) SZKLA.COM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WALKER

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto-
ry, 35 Usługi w zakresie handlu towarami z branży optycznej 
(okularami korekcyjnymi i przeciwsłonecznymi) i usługi infor-
macyjne dla konsumentów.

(210) 527705 (220) 2021 04 16
(731) GTC SATELLITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Platinium 6
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i kie-
rowania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloperskie: 
doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przed-
siębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o dzia-
łalności gospodarczej w zakresie budownictwa, 36 Usługi 
w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwe-
stycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nierucho-
mości, usługi deweloperskie: w szczególności tworzenie, 
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu 
nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie 
w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, 
powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej i usługo-
wej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi 
i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, 
wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości miesz-
kalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wy-
najmu pomieszczeń, 37 Usługi w zakresie nadzoru budow-
lanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług dewelo-
perskich, usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wy-
posażanie w instalacje budowlane, przebudowy, remonty,  
39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarcza-
nie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, me-
bli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, 41 Doradztwo w zakresie spraw-
ności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji na temat 
aktywności sportowych, dostarczanie sprzętu sportowego, 
edukacja sportowa, fitness kluby, gimnastyka, instruktaż 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń 
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siłowych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, 42 Usługi w za-
kresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie projektowania 
architektonicznego i budowlanego, nadzór wykonawczy, 
usługi w zakresie planowania urbanistycznego: projektowa-
nie, realizacja, nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, 
obsługa prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprze-
daży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami, 44 Projek-
towanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkal-
nych, biurowych i handlowych, 45 Usługi w zakresie ochrony 
budynków mieszkalnych i biurowych - ochrona mienia.

(210) 527706 (220) 2021 04 16
(731) GTC SATELLITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Platinium VI
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i kie-
rowania inwestycjami budowlanymi, usługi deweloper-
skie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania 
przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informa-
cji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa, 
36 Usługi w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakre-
sie inwestycji: inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku 
nieruchomości, usługi deweloperskie: w szczególności 
tworzenie, pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w po-
zyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, 
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynaj-
mu nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzch-
ni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie 
budynkami mieszkalnymi i biurowymi, obsługa budyn-
ków mieszkalnych i biurowych, wynajem i pośrednictwo 
w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, 
usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomiesz-
czeń, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym 
nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich, 
usługi budowlane: budowa nowych obiektów, wyposażanie 
w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, 39 Wynajmo-
wanie garaży i miejsc parkingowych, dostarczanie zgod-
nie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli 
i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych, biur 
i pomieszczeń handlowych, 41 Doradztwo w zakresie 
sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie treningu fi-
zycznego, doradztwo zawodowe, dostarczanie informacji 
na temat aktywności sportowych, dostarczanie sprzętu 
sportowego, edukacja sportowa, fitness kluby, gimnasty-
ka, instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż 
w zakresie ćwiczeń siłowych, nadzorowanie ćwiczeń fi-
zycznych, 42 Usługi w zakresie dekoracji i projektowania 
wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych, 
usługi w zakresie projektowania architektonicznego i bu-
dowlanego, nadzór wykonawczy, usługi w zakresie plano-
wania urbanistycznego: projektowanie, realizacja, nadzór 
wykonawczy projektów z tego zakresu, obsługa prawna 
inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośred-
nictwa w handlu nieruchomościami, 44 Projektowanie 
i urządzanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych, 
biurowych i handlowych, 45 Usługi w zakresie ochrony 
budynków mieszkalnych i biurowych - ochrona mienia.

(210) 527762 (220) 2021 04 19
(731) GRUSZKA KAROLINA, Warszawa;  

WYRYPAJEW IWAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) WEDA PROJECT

(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 41 Pisanie scenariuszy do celów innych niż rekla-
mowe, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Studia filmowe, Te-
lewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, Usługi agencji dystrybucji 
biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi mu-
zeów [wystawy], Usługi pokazów filmowych, Wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, Wystawianie spektakli na żywo.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 527789 (220) 2021 04 21
(731) SOLVBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz 
do baz danych, 36 Doradztwo i analiza finansowa, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 527846 (220) 2021 04 19
(731) SERRA INTERNATIONAL LTD, Londyn, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marwan Al Maddah Trading Group - FMCG

(531) 27.05.01, 28.01.99, 03.13.01, 29.01.07
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży związane z następującymi 
towarami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, słodycze, 
cukierki, cukierki ciągutki, pomadki [cukierki], krówka [cu-
kierek], wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, batony, 
guma do żucia, syropy, polewy cukiernicze, sezamki, Organi-
zowanie targów i wystaw, Reklama.

(210) 527891 (220) 2021 04 19
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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



Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

(540) REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND SINCE 
2009 KSIĘŻNA DAISY LIKIER pomarańczowo-kawowy 
LEGENDARY PREMIUM QUALITY Limited Edition

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 02.03.04, 25.01.15, 27.07.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wód-
ki, likiery, wina, wina musujące, nalewki, miody pitne.

(210) 527896 (220) 2021 04 19
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND SINCE 

2009 WÓDKA Jałowcowa KSIĘCIA HENRYKA XI 
LEGENDARY PREMIUM QUALITY Limited Edition

(531) 02.01.01, 02.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wód-
ki, likiery, wina, wina musujące, nalewki, miody pitne.

(210) 527908 (220) 2021 04 19
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) SINCE 2009 PSZCZYŃSKA Tradycja MIODULA 
REGIONAL PRODUCT OF PSZCZYNA, POLAND

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15, 06.07.02, 07.01.01, 
07.01.17

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wód-
ki, likiery, wina, wina musujące, nalewki, miody pitne.

(210) 527911 (220) 2021 04 19
(731) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSIĄŻĘCE Rynek 17 A.D.2012 Zaprasza Józef 

Przybyła DELIKATESY SPIRYTUALIA skład produktów 
regionalnych i kolonialnych

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, ekstrakty mięsne, drób, dzi-
czyzna, ryby, przetwory z mięsa, wędlin, drobiu, dziczyzny, 
ryb, owoce morza, wszystkie wymienione produkty także 
w konserwowanej i mrożonej postaci, Gotowane, suszo-
ne, konserwowane i mrożone owoce i warzywa, przetwory 
owocowe, przetwory warzywne, galaretki owocowe i wa-
rzywne, sałatki owocowe i warzywne, produkty wegetariań-
skie, dżemy I marmolady, konfitury, nabiał, jaja, mleko, pro-
dukty mleczne, masło, ser, śmietana, jogurt, mleko w prosz-
ku dla celów żywieniowych, oleje jadalne i tłuszcze, oliwa, 
dania gotowe do spożycia zawierające zasadniczo mięso, 
mięso drobiowe, dziczyznę, ryby, warzywa i owoce, dese-
ry z jogurtu, sera lub śmietany, napoje mleczne, 30 Kawa, 
herbata, kakao, cukier, ryż, substytuty kawy i herbaty, mąka 
i produkty zbożowe, kasza, pieczywo, płatki śniadaniowe, 
muesli, makaron, czekolada i wyroby czekoladowe, wyroby 
czekoladopodobne, cukierki, słodycze, bakalie, chleb, ciastka 
i wyroby cukiernicze, lody, budynie, desery, miód, drożdże, 
proszek do pieczenia, sól, musztarda, majonezy, ketchupy, 
ocet, sosy, przyprawy i dodatki do potraw, mieszanki przy-
praw, 31 Płody rolne, leśne i ogrodnicze, świeże warzywa, 
jarzyny, owoce, owoce cytrusowe, grzyby, bulwy, ziemniaki, 
zioła, kwiaty naturalne, kwiaty suszone do dekoracji, ziarna, 
orzechy i nasiona, kwiaty, choinki naturalne, 32 Woda źródla-
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na, woda mineralna, woda gazowana, woda niegazowana, 
napoje bezalkoholowe, napoje zbożowe, syropy i inne pre-
paraty do produkcji napojów, napoje owocowe i soki owo-
cowe, soki, Piwo, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
wódki, likiery, wina, wina musujące, nalewki, miody pitne, 
35 Handel detaliczny wyrobami spożywczymi, usługi mar-
ketingowe, doradztwo w marketingu i sprzedaży, badania 
rynkowe i analiza rynku, doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej, tworzenie sieci sprzedaży i dystrybucji to-
warów, prezentacja towarów w punktach sprzedaży i ma-
gazynowania artykułów spożywczych i napojów, sprzedaż 
artykułów spożywczych i napojów w systemie detalicznym, 
hurtowym, dostawy towarów do zamawiającego również 
za pośrednictwem Internetu, 43 Usługi gastronomiczne: 
prowadzenie restauracji, kawiarni, kafeterii, barów szybkiej 
obsługi, usługi hotelowe, usługi polegające na przygotowa-
niu i dostarczaniu żywności i napojów na zamówienie osób 
trzecich (katering), wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, 
koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny i zastawy stołowej.

(210) 527914 (220) 2021 04 20
(731) DE PAEPE IGNACE, Monako, MC
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG REAL ESTATE

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
w odniesieniu do budynków handlowych, w tym centrów 
handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami, w tym 
w zakresie centrów handlowych, Usługi pośrednictwa w za-
kresie obrotu nieruchomościami, Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi spółek inwestycyjnych, mianowicie 
wyszukiwanie nieruchomości nadających się do dalszego 
rozwoju w celu osiągnięcia zysku przez zwiększenie wartości, 
Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie nieruchomości dla 
centrów handlowych, Usługi pośredników nieruchomości 
w imieniu centrów handlowych, Pośrednictwo w inwesty-
cjach w odniesieniu do nieruchomości dla centrów handlo-
wych oraz związane z tym doradztwo.

(210) 527974 (220) 2021 04 20
(731) EBB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.12
(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalen-
darze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, 
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, 
Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektu-
ry, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradz-
two i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy 
gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działal-
ności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, 
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarcze], Handlu, reklamie, promocji, Agencje informa-
cji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektron lanej, na stronie inter-
netowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania I zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
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organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyj-
nych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: roz-
powszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i prze-
syłanie informacji, Działalność centrów telefonicznych (call 
center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi 
telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji 
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawa-
nia bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja pli-
ków cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmi-
sja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Trans-
misja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność 
poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do internetu, 
Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi 
w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie progra-
mów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji 
za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za po-
średnictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez 
satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i progra-
mów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem 
usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomuni-
kacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi 
teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunika-

cyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informa-
cji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne 
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizo-
wanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektron 
lanych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, 
Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, 
Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
radiowych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyj-
nych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów radiowych, Montaż programów radiowych i telewi-
zyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyj-
ne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych 
w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i tele-
wizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostęp-
niania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 
udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwię-
kowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, 
nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Pro-
jekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań 
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja fil-
mów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów 
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofe-
rowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, 
wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, 
w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 528000 (220) 2021 04 23
(731) ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA 

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

(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospo-
darczej, Prace biurowe, Rachunkowość, księgowość i audyt, 
Księgowość i prowadzenie ksiąg, Audyt działalności gospo-
darczej, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, wynajem nie-
ruchomości, Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), Zarządzanie nieruchomościami, Zarządza-
nie portfelem nieruchomości, Wynajem nieruchomości 
i majątku, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Ocena 
i wycena nieruchomości, Doradztwo w zakresie nierucho-
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mości świadczone przez centra obsługi telefonicznej i info-
linie, Usługi w zakresie windykacji należności i odzyskiwania 
długów, 37 Usługi budowlane, Usługi remontowe, Usługi 
instalacyjne w zakresie instalacji technicznych w budyn-
kach i mieszkaniach, Nadzór budowlany, Nadzór i inspekcja 
techniczna, Usługi w zakresie inspekcji technicznej, Usługi 
inspekcji budynków i mieszkań [oględziny], Instalowanie, na-
prawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i energetycz-
nych, Usługi konsultacyjne związane z przeprowadzaniem 
remontów i instalacji, Usługi doradcze w zakresie remontów 
budynków, 42 Projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie systemów komputerowych, Tworzenie 
i udostępnianie baz danych, Tworzenie i utrzymywania stron 
internetowych dla osób trzecich, Administrowanie strona-
mi komputerowymi sieciowymi, Tworzenie i utrzymywanie 
platformy internetowej dotyczącej branży remontowo-bu-
dowlanej, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami dla osób trzecich, 45 Usługi doradztwa prawnego, Usłu-
gi reprezentacji i zastępstwa procesowego przed sądami.

(210) 528179 (220) 2021 04 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JEDEN Z DZIESIĘCIU

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07
(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 przystosowa-
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w od-
twarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywa-
nia, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji 
i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Au-
diowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji 
multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i re-
portaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyj-
ne, Pobieralne gry komputerowe, Programy komputerowe, 
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompute-
rowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, 
Suszarki do klisz, 16 Druki, Wydawnictwa papierowe, czaso-
pisma, książki, albumy, broszury, periodyki i Inne publikacje 
w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły pa-
piernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane 
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Mi-
nialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione 
i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samo-
przylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania foto-
grafii, Pudełka do przechowywania fotografii, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficz-
nych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, 
Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy fo-
tograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicz-
nie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputero-

we inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry 
planszowe, Gry przystosowane do użytku z odbiornikami 
telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte 
w innych klasach), Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja 
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego 
przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tek-
stów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych 
dla telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw 
w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu 
i public relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłosze-
niowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w ro-
dzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier 
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów 
szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów ko-
smetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, 
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow-
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak 
aby umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych 
warunkach, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja 
[reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie 
dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, na-
ziemną kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie 
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cy-
frowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, 
reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk 
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym 
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interak-
tywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie infor-
macji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletek-
stowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu 
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktyw-
nej tablicy ogłoszeniowej realizowanie usług teletekstowych 
i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych 
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publika-
cja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne 
on-line książek i periodyków, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja 
programów i imprez artystycznych, estradowych, sporto-
wych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń 
w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu-
ralnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier 
odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko-
munikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produk-
cja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, 
Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncer-
tów, Organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie 
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncerto-
wych, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Kon-
certy muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji 
biletów na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncer-
tów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów 
koncertowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na kon-
certy, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na kon-
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certy muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem 
koncertów, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn interneto-
wych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 528180 (220) 2021 04 26
(731) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JEDEN Z DZIESIĘCIU
(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 zapi-
sanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dys-
ków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej 
do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne 
urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedial-
nych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwa-
lone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry 
komputerowe, Programy komputerowe, programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z od-
biornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do ob-
sługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki 
do klisz, 16 Druki, Wydawnictwa papierowe, czasopisma, 
książki, albumy, broszury, periodyki i Inne publikacje w for-
mie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, 
fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane fotografie, 
Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fo-
tograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawio-
ne, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne na-
rożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka 
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i ko-
lekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie 
kolekcjonerskie z zawodnikami 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 zabawki, Gry komputerowe inne niż telewi-
zyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przy-
stosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły 
sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdo-
by choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w sys-
temie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii 
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam 
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, In-
ternetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, Usługi marketingu i public relations, Mer-
chandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów 
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i kompute-
rowych, 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, Promowa-
nie 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, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumen-
talnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji 
i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, 
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komuni-
kacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych 
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja 
i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnia-
nie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej realizowanie 
usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Roz-
rywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, 
pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje 
elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja pro-
gramów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż 
i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, 
sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie kon-
kursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym 
i kulturalnym, Usługi w zakresie interaktywnych programów 
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, 
Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja 
spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa, 
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie 
koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, 
Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Organizowanie koncertów muzycznych, Prezentacja 
koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Produkcja 
koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezer-
wacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, 
Organizowanie koncertów muzyki pop, organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów 
na koncerty, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów kon-
certowych, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, 
Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty mu-
zyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,  
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w za-
kresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, do-
radztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(210) 528187 (220) 2021 04 27
(731) Mitsubishi Electric Corporation, Tokio, JP
(540) (znak słowny)
(540) ecodan hydrodan
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Urządzenia klimatyzacyjne.

(210) 528323 (220) 2021 04 30
(731) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Pszczółka Czekoladowe Inspiracje
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, Wyroby 
czekoladowe, Czekoladki, Praliny, Batony, Żelki, Żelki z nadzie-
niem, Gumy do żucia, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Galaretki 
nadziewane (słodycze), Wyroby piekarnicze, Wafle, Ciastka.
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(210) 528369 (220) 2021 05 03
(731) VADUSÉ DERMATOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki].

(210) 528377 (220) 2021 05 04
(731) KUŁAKOWSKI KRZYSZTOF, Nisko
(540) (znak słowny)
(540) weeco
(510), (511) 20 Drewniane beczki, Kadzie [beczki] niemeta-
lowe, Stojaki na beczki, niemetalowe, Beczki na wino nieme-
talowe, Beczki i beczułki, niemetalowe, Beczki niemetalowe 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Kosze 
niemetalowe, Kosze drewniane, Kosze dla niemowląt, Kosze 
z pokrywką, Kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], 
Kosze ozdobne wykonane z drewna, Kosze ozdobne wyko-
nane z wikliny, Kosze do spania dla niemowląt, Zadaszone ko-
sze plażowe wiklinowe, Kosze do przechowywania [meble], 
Kosze ozdobne ze słomy, Kosze, niemetalowe, do przewoże-
nia zwierząt domowych, Kosze do spania, niemetalowe, dla 
zwierząt domowych, Kosze bambusowe do celów przemy-
słowych, Kufry [szafki], Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby 
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, 
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Wino 
(Kadzie drewniane do zlewania -), Stojaki [meble] na antałki, 
Obręcze do beczek niemetalowe, Niemetalowe beczułki, 
Szkatułki, Skrzynki na butelki [inne niż metalowe], Skrzynki 
drewniane, Dekoracyjne skrzynki drewniane, Donice drew-
niane w postaci skrzyń, Drewniane balie [inne niż wanny 
do kąpieli], Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, 
Kasetki wykonane z drewna, Kasetki, nie z metalu, Komody 
ścienne, Kosze do przechowywania, nie z metalu, Niemetalo-
we pojemniki do przechowywania, Opakowania drewniane 
do butelek, Pojemniki do pakowania wykonane z drewna, 
Pojemniki drewniane [inne niż do użytku domowego lub 
kuchennego], Pojemniki niemetalowe do beczkowania na-
pojów, Pojemniki niemetalowe w postaci beczułek, Pojem-
niki niemetalowe w postaci kubłów, Pojemniki przemysłowe 
do pakowania z bambusa, Pudełka do pakowania złożone 
[drewno], Pudełka do pakowania, płaskie [drewno], Pudełka 
do układania jedno na drugie [drewniane], Pudełka drew-
niane do przechowywania zabawek, Pudełka przenośne 
[pojemniki] z drewna, Pudełka z drewna, Skrzynie, Skrzynie 
wykonane z drewna do przechowywania, Skrzynki do pako-
wania wykonane z drewna, Skrzynki drewniane do przecho-
wywania zabawek, Szkatułki z wikliny, Barki [meble], Bramki 
zabezpieczające dla dzieci, Komody [meble], Konstrukcje 
półek, nie z metalu [meble], Kozły [stojaki meblowe], Kreden-
sy, toaletki, komody, Ławy [meble], Meble, Meble bambuso-
we, Meble drewniane, Meble trzcinowe, Miniaturowe meble 
wykonane z drewna, Obudowy drewniane [meble] do urzą-
dzeń i aparatury elektronicznej, Skrzynie [meble], Stojaki [me-
ble] wykonane głównie z drewna do przechowywania, Sto-
jaki na wino [meble], Wyroby wikliniarskie, Drewniane szyldy, 
Łóżka drewniane, Koszyki wiklinowe, Wiklina, Tapczany wy-

konane z wikliny, 28 Zabawki drewniane, Akcesoria do me-
belków dla lalek, Domki dla lalek, Drewniane klocki do budo-
wania [zabawki], Konstrukcje [drabinki] do zabawy, Matriosz-
ki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], 
Meble zabawkowe, Meble do domków dla lalek, Modele 
budynków w zmniejszonej skali [zabawki], Modułowe domki 
do zabawy, Pojazdy zabawkowe do jeżdżenia, Sanie [zabaw-
ki], Sanki [sprzęt rekreacyjny], Zabawki bambusowe, Zabawki 
bujane, Zabawki do ciągnięcia, Zabawki wykonane z drew-
na, Zabawkowe cymbałki, Zestawy klocków zabawkowych 
do budowy, Zestawy do zabawy, 35 Usługi reklamowe, Usłu-
gi marketingowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 
Administrowanie sprzedażą, Elektroniczne przetwarzanie 
zamówień, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz 
innych osób towarów wykonanych z drewna, wikliny, towa-
rów wymienionych w klasie 20, 28 w celu umożliwienia klien-
tom wygodnego porównywania i kupowania tych towarów, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Organizowanie 
targów, wystaw i prezentacji w celach handlowych lub rekla-
mowych, także on-line przy zastosowaniu sieci komputero-
wych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 
Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badanie rynku, Badania rynku i badania 
marketingowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Informacja 
handlowa, Zarządzanie programami lojalnościowymi, moty-
wacyjnymi lub promocyjnymi, Sprzedaż hurtowa, detaliczna, 
internetowa towarów wykonanych z drewna, wikliny, towarów 
wymienionych w klasie 20, 28.

(210) 528382 (220) 2021 04 30
(731) OLESIAK MARCIN, Piaseczno; OLESIAK KRZYSZTOF, 

Warszawa; GÓRSKA-ŚLIWKA JOANNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNY MŁYN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.13, 25.01.15
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułki, Bułki z czekoladą, 
Chleb, Chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, Chrupiące 
ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasteczka, Ciasta, Cia-
sto na wypieki, ciasto w proszku, Croissant [rogaliki z ciasta 
francuskiego], Kawa, Pizza, Suchary, 43 Bary, dostarczanie po-
siłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Przygotowanie posiłków i napojów, 
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Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności w re-
stauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, usługi barów 
kawowych, Usługi barów typu Fast-food na wynos, usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracji Fast-food, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cji szybkiej obsługi, usługi barów w zakresie szybkiej obsługi, 
usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie przy-
gotowania posiłków, usługi restauracji sprzedających posiłki 
na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i na-
pojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 528525 (220) 2021 05 06
(731) HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobre BO Śląskie

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Pu-
blikacja reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowy-
wanie reklam, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla 
osób trzecich, Reklamy on-line, Reklama banerowa, Reklamy 
radiowe i telewizyjne, Reklama zewnętrzna, Reklama i usługi 
reklamowe, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i pro-
mocja), Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze 
dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi reklamowe, Usługi promocyjne i rekla-
mowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
w zakresie reklamy graficznej, Doradztwo biznesowe doty-
czące reklamy, Reklama on-line w sieci komputerowej, Opty-
malizacja stron internetowych, Usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie im-
prez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń marketingowych, Marketing imprez i wydarzeń, 
Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów au-
diowizualnych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki 
komunikacji i ekspozycji, 39 Transport pasażerski, Rezerwa-
cja podróży, Organizowanie wycieczek, Rezerwacja miejsc 
w środkach transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja 
usług w zakresie komunikacji i podróży, Czarterowanie, Prze-
wóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, stat-
kami i samolotami, Przenoszenie i przewóz bagaży, Wynaj-
mowanie środków transportu podróżnym, Usługi transpor-
towe, Informacja o transporcie, Pośrednictwo transportowe, 
Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Dostarczanie 
przesyłek, dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem 
innych środków komunikacji na odległość, Dystrybucja ga-
zet, Wynajmowanie miejsc postojowych, Usługi logistyczne, 
Transport, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, 
Usługi magazynowania towarów, Usługi kurierskie w zakresie 
korespondencji lub towarów, Wypożyczanie samochodów, 
Wypożyczanie rowerów, hulajnóg i środków komunikacji.

(210) 528534 (220) 2021 05 07
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM  

SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Półokrągłe szklarnie z ramą metalową do użyt-
ku ogrodniczego, 7 Mopy parowe, 11 Lampy oświetlenio-
we, Grill, 12 Rowerki biegowe, Wózki, Przyczepki rowerowe, 
18 Parasole ogrodowe, 20 Toaletki kosmetyczne, Huśtawki 
montowane na ganku, Krzesełka do karmienia, Łóżeczka 
i kojce turystyczne, Fotele wypoczynkowe, 28 Baseny ogro-
dowe kąpielowe, dmuchane, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Atlasy do ćwiczeń, Orbitreki, Bieżnie, Ławki 
do ćwiczeń, Drążki do podciągania, Hantle, Przyrządy stoso-
wane do ćwiczeń fizycznych, Stacjonarne rowery treningo-
we, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Zjeżdżalnie 
[przedmioty do zabawy], Ekspandery [ćwiczenia], Steppery, 
Wózki dla lalek, Pojazdy Elektryczne dla dzieci, Rowerki trój-
kołowe, Maty z zabawkami dla niemowląt, Jeździki, Zabawki: 
drewniane domki, kuchnie, plastikowe warsztaty dla dzieci, 
Zabawki ogrodowe: domki plastikowe ogrodowe, domki 
drewniane, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki zabawkowe 
dla dzieci, Piaskownice dla dzieci.

(210) 528586 (220) 2021 05 08
(731) KAŹMIERCZAK PAWEŁ KAŹMIERCZAK, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZGÓRZE  BESCHAD

(531) 06.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 528650 (220) 2021 05 07
(731) EIB SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EIB

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Komputerowe bazy da-
nych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób 
trzecich, 36 Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, Wycena finansowa [ubezpie-
czenia, bankowość, nieruchomości], Doradztwo w sprawach 
ubezpieczeniowych, 41 Organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadze-
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nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie zawodów sportowych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia].

(210) 528666 (220) 2021 05 11
(731) KOPACZYŃSKI MAREK TECMAS, Rzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FXC Better tool, better work

(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], 
Elektryczne kosiarki do trawy, Generatory prądu, Generato-
ry prądu przemiennego, Generatory prądu wykorzystujące 
ciepło odpadowe, Generatory prądu wykorzystujące ogni-
wa słoneczne, Kosiarki, Kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci 
przyczep do traktorów], Kosiarki do trawy [maszyny], Kosiar-
ki do zarośli [maszyny], Kosiarki spalinowe, Kosiarki żyłkowe 
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], 
Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Mechaniczne 
kosiarki do trawników, Piły [maszyny], Piły do gałęzi [silniko-
we], Piły o napędzie innym niż ręczny, Piły ręczne silnikowe, 
Piły silnikowe, Piły tarczowe, Piły taśmowe, Piły taśmowe 
do drewna, Piły wyrzynarki, Piły z napędem mechanicznym, 
Pompy wodne do urządzeń do filtrowania wody, Pompy 
wody do pojazdów, Pompy wody do użytku w silnikach, 
Pompy, kompresory i dmuchaw, Przenośne generatory prą-
du elektrycznego, 8 Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], 
Kosy, Kosy obsługiwane ręcznie, Noże dla ogrodników, Noże 
ogrodnicze, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce 
do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], Nożyce ogrodnicze, 
Ostrza do noży, Ostrza do nożyc, Ostrza do pił, Piły do cięcia 
gałęzi, Piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], Przycinacze 
do drzew [narzędzia ręczne, Przycinacze do gałęzi [narzędzia 
ręczne], Ręczne kosy do chwastów, Ręczne narzędzia do ob-
cinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, Ręczne 
pompy do pompowania wody ze studni, Sekatory, Sekatory 
ogrodnicze, Ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie], Świdry, Świdry obrotowe [narzędzia obsługiwa-
ne ręcznie].

(210) 528807 (220) 2021 05 13
(731) CZARNIK KAMILA, Oświęcim
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEUROSTREFA

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie te-
rapii zajęciowej, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, 
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia zajęciowa 
i rehabilitacja, Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, 

Usługi w zakresie terapii mowy, Terapia mowy i słuchu, Usłu-
gi terapii ruchowej dla dzieci, Usługi terapii pedagogicznej, 
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi diagnozy 
psychologicznej, Doradztwo psychologiczne, Poradnictwo 
psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Usługi w za-
kresie testów psychologicznych, Badanie osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], Muzykoterapia w celach 
fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Psychotera-
pia, Fizjoterapia.

(210) 529004 (220) 2021 05 17
(731) GRESZTA JAKUB DK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EST. 2015 IMPERIUM

(531) 01.17.11, 24.01.05, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 
29.01.12

(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, 
Odzież dla dzieci, Koszulki, Bluzy, Spódnice, Spodnie, Paski, 
Kurtki, Kamizelki, bezrękawniki, Maski, Czapki, Czapki z dasz-
kiem, Apaszki, Chusty, Kominiarki, Rękawiczki, 35 Reklama 
i marketing, Promocja sprzedaży, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi prowadzenia 
sklepu hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego 
oraz sklepu internetowego, Usługi prowadzenia sprzedaży 
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako ele-
mentem reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloni-
ki, bandanki, banery, bezrękawniki, bluzy, bombki, brelocz-
ki, biżuterii, chorągiewki, czapki, chusty, daszki, długopisy, 
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, 
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, 
myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputero-
we, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria 
odzieżowa dla dzieci, galanteria skórzana, galanteria papie-
rowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstruk-
cje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, kominiarki, 
kamizelki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, kurtki, la-
tawce, maseczki, magnesy na lodówkę, Maskotki, materiały 
biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obru-
sy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, 
ołówki, opakowania na napoje, opaski na ramię, organizery, 
otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
paski, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, 
piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, 
podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, poste-
ry, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, race morskie, sakwy 
rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony prze-
ciwsłoneczne, saszetki, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, 
standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zapalniczki, 
zegarki, znaczki z logo.
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(210) 529013 (220) 2021 05 17
(731) CZAPNIK RAFAŁ, Biała Rawska
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
sportowa, odzież damska, młodzieżowa, męską, wyroby 
pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, 35 Usługi pro-
wadzenia sklepu detalicznego, sklepu wysyłkowego i skle-
pu internetowego: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież 
sportowa, odzież damska, młodzieżowa, męska, wyroby 
pończosznicze, skarpety, odzież treningowa, skóra i imitacje 
skóry, odzież skórzana, wyroby ze skóry i imitacji skóry, wali-
zy, torby, torby na sprzęt sportowy, walizy i torby podróżne, 
parasole, laski, wyroby rymarskie.

(210) 529059 (220) 2021 05 18
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX NATURALACTIVE
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe lecznicze, Zioła lecznicze, 
29 Owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 
owoce: kandyzowane, lukrowane, mrożone, Owocowe: chip-
sy, galaretki, sałatki owocowe, 30 Herbaty, napoje na bazie 
herbaty, 31 Owoce świeże i owoce cytrusowe, warzywa 
świeże, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, syropy, napoje 
w proszku.

(210) 529068 (220) 2021 05 18
(731) ONE DAY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) One Day MED

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.03.23
(510), (511) 35 Aktualizacja i archiwizacja danych w kom-
puterowych bazach danych, Handlowe informacje i porady 
konsumentom dotyczące usług w zakresie ochrony zdrowia, 
Kolportaż i dystrybucja próbek medycznych, Pokazy towa-
rów i usług dotyczących ochrony zdrowia, Systematyzacja 
danych w komputerowych bazach danych w zakresie usług 
medycznych, Usługi administracyjne dotyczące skierowania 
lekarza, Usługi handlu hurtowego dotyczące preparatów far-
maceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych i materiałów 
medycznych, Usługi pośrednictwa w handlu materiałami 

i środkami medycznymi, usługi sprzedaży oprogramowania 
komputerowego dotyczące usług medycznych, 42 Usługi 
projektowania, aktualizacji oprogramowania komputero-
wego dotyczące usług medycznych, 44 Usługi medyczne 
w zakresie: badań posiewowych, chiropraktyki (nastawiania 
kręgosłupa), Chirurgii plastycznej, Medycyny estetycznej, Ko-
smetologii, Laseroterapii, Ginekologii, Ginekologii estetycz-
nej, Dentystyki, Fizjoterapii, Fizykoterapii, Kliniki medycznej, 
masażu, Opieki medycznej, Usługi położnicze, Pomocy me-
dycznej, Porad psychologa, Rehabilitacji dla osób maltreto-
wanych, Chiropraktyki, Opieki zdrowotnej, Opieki pielęgniar-
skiej i medycznej, Usług terapeutycznych, Usługi doradcze 
w dziedzinie zdrowia, Usługi logopedyczne, Usługi medy-
cyny alternatywnej, Usługi telemedyczne, Dermatologii, Le-
czenia odwykowego pacjentów nadużywających środków 
odurzających, Opieki paliatywnej.

(210) 529099 (220) 2021 05 19
(731) BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA,  

Górki Małe
(540) (znak słowny)
(540) BIFIX
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe lecznicze, Zioła lecznicze, 
29 Owoce suszone, dżemy, powidła, kompoty, konfitury, 
owoce: kandyzowane, lukrowane, mrożone, owocowe: chip-
sy, galaretki, Sałatki owocowe, 30 Herbaty, napoje na bazie 
herbaty, 31 Owoce świeże i owoce cytrusowe, Warzywa 
świeże, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, syropy, napoje 
w proszku.

(210) 529122 (220) 2021 05 20
(731) MANTORSKA Anna BAMBINA STELLINA,  

Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambina Stellina

(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.07.17
(510), (511) 16 Komiksy [książki], Książki, Książki dla dzieci, 
Książki dla dzieci z elementem audio, Książki do dyktand, 
Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki edukacyj-
ne, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki z opowiada-
niami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi obrazkami, 
Książki z zadaniami dla dzieci, Podręczniki [książki], 25 Bliźniaki 
[odzież], Body [odzież], Chusty [odzież], Czapeczki na przyjęcia 
[odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Daszki [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Duże luźne kaptury [odzież],  
Galowa odzież wieczorowa, Golfy [odzież], Jednoczęściowa 
odzież dla niemowląt i małych dzieci, Kombinezony [odzież], 
Kaptury [odzież], Komplety do biegania [odzież], Komplety 
do joggingu [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, 
Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane 
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Mufki [odzież], Narzut-
ki na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Nieprzemakalna 
odzież wierzchnia, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze 
na ręce [odzież], Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, 
Odzież ciążowa, Odzież dla chłopców, Odzież dla kierowców 
samochodowych, Odzież dla kolarzy, Odzież dla łyżwiarzy, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież dla rowerzystów, Odzież 
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do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież do łyż-
wiarstwa figurowego, Odzież do spania, Odzież do tenisa, 
Odzież do uprawiania judo, Odzież do uprawiania zapasów, 
Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca, Odzież 
dżinsowa, Odzież gimnastyczna, Odzież golfowa, inna niż rę-
kawiczki, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież jedwab-
na, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież męska, Odzież 
męska, damska i dziecięca, Odzież narciarska, Odzież mode-
lująca, Odzież niemowlęca, Odzież nieprzemakalna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakła-
dana na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież robocza, Odzież 
skórzana, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież sporto-
wa, Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], Odzież 
surfingowa, Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież trenin-
gowa, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież wiatrosz-
czelna, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla chłopców, 
Odzież wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla dzie-
ci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla męż-
czyzn, Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia 
dla pań, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież 
wodoodporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, 
Odzież żeglarska nieprzemakalna, Ogrzewacze rąk [odzież], 
Okrycia wierzchnie [odzież], Opaski na głowę [odzież], Opaski 
na biust [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Pajacyki dla 
dzieci [odzież], Papierowe czapki używane jako części odzie-
ży, Paski materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane 
[odzież], Pasy ciążowe [odzież], Pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], Pasy przez ramię do odzieży, Pikowane kurtki 
[odzież], Poszetki [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Rękawiczki jako odzież, Rękawiczki [odzież], Skórzane ochra-
niacze na spodnie (odzież), Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie 
do joggingu [odzież], Swetry [odzież], Szale boa [odzież], Sza-
liki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Topy [odzież], 
Woalki, welony [odzież], Wstawki [części odzieży], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Zestawy typu „bliźniak” [odzież], 28 Gry, za-
bawki i akcesoria do zabawy, Elektroniczne gry edukacyjne dla 
dzieci, Gry - łamigłówki, Gry-łamigłówki logiczne, Gry memory 
[gry pamięciowe], Gry planszowe, Gry quizowe, Gry związa-
ne z postaciami fikcyjnymi, Karty do gry, 35 Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, 
Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akceso-
riów odzieżowych, Wydawanie i aktualizacja tekstów rekla-
mowych, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Projektowanie na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży.

(210) 529208 (220) 2021 05 22
(731) ROSTKOWSKI ŁUKASZ P.P.H.U, Tomaszów Lubelski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rossetti FOR YOU HOME

(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14, 25.01.01, 25.03.01, 25.05.02, 
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.

(210) 529280 (220) 2021 05 21
(731) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 

MIĘSNEGO JBB IMPORT-EKSPORT, Łyse
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PARÓWKI BANANOWE DLA MAŁYCH 

I DUŻYCH na każdą OKAZJĘ

(531) 08.05.03, 05.09.22, 05.09.24, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Do-
datki odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do ce-
lów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 
29 Drób, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, Kiełbaski parówkowe 
w cieście, Kiełbasy parówkowe, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Produkty gotowe na bazie mięsa, Wieprzowina, Wędliny parów-
kowe, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Produkty mięsopodobne 
na bazie parówek, Produkty gotowe na bazie parówek, Przetwory 
z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Wyroby parówkowe 
gotowe na bazie drobiu i królików, 35 Badania opinii publicznej, 
Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sonda-
że, 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, Usłu-
gi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towarów 
w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczni-
czych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towara-
mi branży mięsnej: drób, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, Kieł-
baski parówkowe w cieście, Kiełbasy parówkowe, Produkty goto-
we na bazie wędlin, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty 
mięsopodobne na bazie parówek, Produkty gotowe na bazie 
parówek, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, 
Wieprzowina, Wędliny parówkowe, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Wyroby parówkowe gotowe na bazie drobiu i królików.

(210) 529287 (220) 2021 05 21
(731) ROBAK AGATA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWE ROTEX, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) DESTINO
(510), (511) 18 Torby, Torebki, Torby turystyczne, 25 Botki, 
Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę, Etole [fu-
tra], Futra [odzież], Kamizelki, Kombinezony [odzież], Koszule, 
Kurtki [odzież], Mufki [odzież], Narzutki na ramiona, Obuwie, 
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Odzież, Odzież ze skóry, Okrycia wierzchnie [odzież], Palta, 
Paski [odzież], Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki sportowe, 
Pulowery, Sandały, Spódnice, Stroje plażowe, Stroje przeciw-
deszczowe, Sukienki, Swetry, Garnitury.

(210) 529289 (220) 2021 05 25
(731) PIREK DAWID LUXURY4HOME, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) meblujsie.pl

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności han-
dlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace 
biurowe, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Wystawy handlowe, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Usługi handlu detalicznego i hurto-
wego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) 
związane z następującymi produktami: meble, artykuły 
wyposażenia wnętrz dla domu, artykuły dekoracyjnie dla 
domu, lustra, wyroby z drewna, materace, poduszki, przy-
bory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemni-
ki, wyroby tekstylne dla domu, dywany, chodniki (kilimy), 
maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania 
podłóg, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, lampy 
i inne urządzenia oświetleniowe, sztuczne kwiaty, obrazy 
i fotografie, statuetki, zabawki, zegary.

(210) 529293 (220) 2021 05 21
(731) ICARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) iCare
(510), (511) 37 Instalowanie i naprawa telefonów, Instalo-
wanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, 
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych.

(210) 529298 (220) 2021 05 25
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rafil. Specjaliści od metalu
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapraw i gip-
su, Spoiwa olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze 
do żywic epoksydowych, Preparaty do odtłuszczania sto-
sowane w procesach produkcyjnych, 2 Farby zewnętrzne 
i wewnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, Farby 
dekoracyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne, 
antystatyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, La-
kiery i emalie epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, 
silikonowe, ftalowo-karbamidowe, Emaile ftalowe, Farby 
alkidowe, Lakiery poliuretanowe, Preparaty w postaci farb, 
Emalie w postaci farb, Emalie do malowania, Pokosty i lakie-
ry, Utrwalacze, Spoiwa do farb i lakierów, Żywice naturalne 
w stanie surowym, Żywice epoksydowe do pokrywania 
ścian, Żywice naturalne do użytku w produkcji substancji 
klejących, pokostów i lakierów, Rozcieńczalniki do farb, Fo-
lie metalowe do stosowanie w malarstwie i dekorowaniu, 
Taśmy antykorozyjne, 17 Farby i lakiery izolacyjne, Żywice 
półprzetworzone, Taśmy izolacyjne.

(210) 529300 (220) 2021 05 25
(731) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Rafil. Profesjonaliści od metalu
(510), (511) 1 Spoiwa cementowe, Spoiwa do zapraw i gip-
su, Spoiwa olejowe, Żywice nieprzetworzone, Utwardzacze 
do żywic epoksydowych, Preparaty do odtłuszczania stoso-
wane w procesach produkcyjnych, 2 Farby zewnętrzne i we-
wnętrzne w tym farby do metalu i do betonu, Farby deko-
racyjne, gruntowe, antykorozyjne, akrylowe, olejne, antysta-
tyczne, Powłoki akrylowe, Farby akwarelowe, Lakiery i emalie 
epoksydowe, winylowe, wodorozcieńczalne, silikonowe, fta-
lowo-karbamidowe, Emaile ftalowe, Farby alkidowe, Lakiery 
poliuretanowe, Preparaty w postaci farb, Emalie w postaci 
farb, Emalie do malowania, Pokosty i lakiery, Utrwalacze, Spo-
iwa do farb i lakierów, Żywice naturalne w stanie surowym, 
Żywice epoksydowe do pokrywania ścian, Żywice naturalne 
do użytku w produkcji substancji klejących, pokostów i lakie-
rów, Rozcieńczalniki do farb, Folie metalowe do stosowanie 
w malarstwie i dekorowaniu, Taśmy antykorozyjne, 17 Farby 
i lakiery izolacyjne, Żywice półprzetworzone, Taśmy izolacyjne.

(210) 529303 (220) 2021 05 25
(731) CIERNIAK MARIUSZ GETWELL, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NatLabo the essence of health

(531) 01.15.21, 19.07.17, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 529309 (220) 2021 05 25
(731) GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 03.07.10, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i go-
towane owoce i warzywa, Przetwory owocowe, warzyw-
ne owocowo-warzywne lub mięsno-warzywne, Maryna-
ty warzywne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, 
Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania wa-
rzywne, Gotowe produkty z warzyw, Liofilizowane dania 
warzywne, Kapusta kwaszona, Ogórki kiszone, Galaretki, 
Dżemy, Jajka, Mięso i wędliny, Liofilizowane mięso, Mleko 
i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Liofilizowane 
dania warzywne z dodatkiem mięsa, Liofilizowane dania, 
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których głównym składnikiem jest mięso, 30 Potrawy go-
towe zawierające makaron, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Potrawy składające 
się głównie z ryżu, Potrawy gotowe zawierające kaszę, Po-
trawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ka-
sza, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, makaron lub kaszę, 31 Świeże owoce i warzywa, Na-
siona, Ziarna, Nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze 
i leśne, Produkty rolne i leśne, 32 Napoje owocowe i soki 
owocowe, Napoje i soki warzywne oraz owocowo-warzyw-
ne, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Wyciągi 
i esencje owocowe, warzywne, ziołowe, owocowo-ziołowe 
i herbaciane, w tym z herbat ziołowych, ziołowo-owoco-
wych i owocowo-ziołowych oraz inne preparaty do pro-
dukcji napojów, w tym preparaty w proszku i granulowane, 
napoje instant zawarte w tej klasie.

(210) 529318 (220) 2021 05 24
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., Guangdong, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) oppo

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Tablety, Programy komputerowe nagrane, 
Oprogramowanie gier, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Programy komputerowe do pobrania, Aplikacje softwero-
we na smartfony do pobrania, Zegarki inteligentne, Oku-
lary inteligentne, Interaktywne terminale z ekranami doty-
kowymi, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
inteligencję, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, Opro-
gramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, Skanery bio-
metryczne, Maszyny faksymilowe, Przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
Smartfony, Etui na smartfony, Folie ochronne dostosowa-
ne do smartfonów, Pokrowce na smartfony, Paski do tele-
fonów komórkowych, Klawiatury do smartfonów, Głośniki 
bezprzewodowe, Przenośne odtwarzacze multimedialne, 
Słuchawki douszne, Urządzenia do nauczania, Kamery vi-
deo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Robo-
ty do nadzoru bezpieczeństwa, Aparaty fotograficzne, Kijki 
do robienia sobie zdjęć, Kable USB, Chipy, Panele dotykowe, 
Ogniwa galwaniczne, Ładowarki do baterii, Zasilacze prze-
nośne, akumulatory, Filmy rysunkowe animowane, Analiza-
tory powietrza, Przyrządy pomiarowe, Biochipy, Urządze-
nia telewizyjne, Projektory, Słuchawki bezprzewodowe, 
Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, 
Układy scalone.

(210) 529325 (220) 2021 05 25
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) szybciutko powolutku
(510), (511) 32 Piwo, 35 Usługi reklamowe.

(210) 529355 (220) 2021 05 24
(731) BOREK DRINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) Limonet

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Koktajle bezalkoholowe, lemoniada, syropy 
do lemoniady napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholo-
we na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
napoje izotoniczne, napoje i soki na bazie owoców i warzyw, 
bezalkoholowe napoje owocowe.

(210) 529387 (220) 2021 05 26
(731) MEGENZYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Suszone owoce, Warzywa suszone, Owoce 
przetworzone, Warzywa przetworzone, Przeciery owoco-
we, Przeciery warzywne, Pasty warzywne, Pasty owocowe, 
Przekąski z owoców, Przekąski z warzyw, Przekąski na ba-
zie owoców, Przekąski na bazie warzyw, Chipsy warzywne, 
Chipsy owocowe, Owoce i warzywa przetworzone, Przeciery 
owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przekąski 
owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne.

(210) 529392 (220) 2021 05 26
(731) G.M.B.T. MAGNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórnice
(540) (znak słowny)
(540) GOLDEN BUH
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń do palenia, Tytoń do żucia, 
Tytoń do skręcania papierosów, Pojemniki na tytoń, Artykuły 
tytoniowe, Gilzy papierosowe, Bibułki i papier do papierosów, 
Bibułki do rolowania papierosów, Cygara, Filtry do papierosów.

(210) 529409 (220) 2021 05 27
(731) CAGIEL DOROTA DORA, Gdów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DORA CUKIERNIA
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(531) 05.07.16, 08.01.15, 11.03.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i desery, Dania gotowe i wytrawne przekąski, a mianowi-
cie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, krakersy, 
kluski, knedle, naleśniki, potrawy na bazie makaronu, ryżu 
i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgon-
ki z wodorostów, bułeczki gotowane na parze, potrawy 
z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Cukry, natu-
ralne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, 43 Bary przekąskowe, Bary sałat-
kowe, Bary szybkiej obsługi - snack-bary, Dekorowanie 
ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, 
Zapewnianie jedzenia i napojów na imprezy firmowe, Ka-
feterie - bufety, Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności 
i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywno-
ści i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych 
- żywność i napoje, Organizowanie bankietów, Organizo-
wanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowy-
wanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Stołówki, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów z sokami, 
Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi degusta-
cji win - dostarczanie napojów, Usługi doradców w zakresie 
win, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów gościnnych - po-
siłki i napoje, Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych 
kucharzy, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącz-
nie z wyszynkiem, Usługi świadczone przez bary bistro, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów 
szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, 
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie 
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania 
jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania 
posiłków, Usługi w zakresie restauracji - brasserie, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakre-
sie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia 
w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Zapewnianie 
pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie żywności i na-
pojów w restauracjach.

(210) 529411 (220) 2021 05 25
(731) GAŁAJ ALEKSANDRA, Skierniewice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Studio fryzjerskie Ciach’o Aleksandra Gałaj

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.23, 26.01.04, 26.01.14, 27.05.01, 
29.01.02

(510), (511) 44 Fryzjerstwo.

(210) 529423 (220) 2021 05 25
(731) FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY LABORATORIES 

PLUS, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ALEZINplus
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 529450 (220) 2021 05 25
(731) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) blulou
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Kleje do przy-
mocowywania sztucznych rzęs, Kosmetyki do brwi, Kosme-
tyki do rzęs, Maski kosmetyczne, Olejki do celów kosme-
tycznych, Ołówki do brwi, Płukanki do oczu, nie do celów 
medycznych, Pomady do celów kosmetycznych, Preparaty 
do demakijażu, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycz-
nych, Rzęsy sztuczne, Zestawy kosmetyków, 8 Pincety, Zalot-
ki do rzęs, Pęsety do depilacji, 35 Usługi sprzedaży towarów 
z zakresu kosmetyki, 44 Salony piękności, Usługi makijażu, 
Usługi wizażystów.

(210) 529463 (220) 2021 05 26
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BA!lans

(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.04
(510), (511) 30 Artykuły spożywcze ze zbóż, Babeczki, Ba-
toniki, Batoniki cukiernicze, Batoniki energetyczne na bazie 
zbóż, Batoniki muesli, Batoniki na bazie czekolady będące 
zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki 
owsiane, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
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Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batony spożywcze 
na bazie zbóż, Batony zbożowe, Batony zbożowe i ener-
getyczne, Biszkopty, Błyskawiczna owsianka, Brownie jako 
ciastka czekoladowe, Chałwa, Chipsy kukurydziane, Chipsy 
zbożowe. Chrupki kukurydziane, Chrupki zbożowe, Ciasta, 
Ciasteczka, Ciastka, Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, 
Ciasto do pieczenia ciastek, Cukierki czekoladowe, Czeko-
lada, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, Cze-
kolada na polewy lub posypki, Czekolada pitna, Czekolada 
w proszku, Czekoladki, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Jadalne wafle, 
Kakaowe napoje, Kremy czekoladowe, Krówki czekoladowe, 
Kukurydza przetworzona, Mieszanki czekolady na gorąco, 
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Musy, Musy czekoladowe, Napoje 
czekoladowe, Napoje zawierające czekoladę, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Orzechy w czekoladzie, Owoce w pole-
wie czekoladowej, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Pasty 
czekoladowe, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki 
owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadanio-
we zawierające owoce, Płatki zbożowe, Popcorn smakowy, 
Pralinki, Praliny z waflem, Prażona kukurydza w polewie, Pre-
paraty do sporządzania napojów czekoladowych, Preparaty 
zbożowe, Produkty na bazie czekolady, Produkty spożywcze 
w postaci batonów, Produkty żywnościowe na bazie zbóż 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, Przekąski składające 
się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające 
się z produktów zbożowych, Słodycze bez cukru, Słodycze 
czekoladowe, Słodycze owocowe. Słodycze zawierające 
owoce, Toffi, Wafelki, Wafelki w polewie czekoladowej, Wafle 
czekoladowe, Wafle ryżowe, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów 
arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wy-
roby cukiernicze o niskiej zawartości węglowodanów, Wyro-
by cukiernicze o smaku czekoladowym. Wyroby cukiernicze 
płynne, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby cukiernicze 
z sezamu. Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglute-
nowe, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, 
Żywność wytworzona z opiekanych ziaren zbożowych.

(210) 529464 (220) 2021 05 26
(731) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta KUBEK

(531) 27.05.01, 29.01.15, 25.01.15, 05.07.08, 05.07.09, 05.03.13, 
26.01.02, 26.01.18, 11.03.03, 11.01.01

(510), (511) 29 Desery owocowe, Desery owocowe w formie 
kisielu, Galaretki, Gotowane owoce, Kompozycje owoców 
przetworzonych, Koncentraty kisielu, Koncentraty na ba-

zie owoców przeznaczone do gotowania, Miąższ owoców, 
Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Owoce 
przetworzone, Produkty z suszonych owoców, Proszki owo-
cowe, Przeciery owocowe, Przekąski na bazie owoców, Prze-
kąski na bazie owoców w formie kisielu, Przekąski z owoców, 
30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Dania go-
towe suche lub w płynie w formie kisielu, Esencje do użytku 
w przygotowaniu żywności inne niż olejki eteryczne, Esen-
cje do żywności z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów 
eterycznych, Esencje spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
Gotowe desery, Gotowe desery w formie kisielu, Musy, Musy 
deserowe, 32 Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane 
do sporządzania napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania 
napojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycz-
nych, Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoho-
lowych, Napoje bezalkoholowe, Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, Koncentraty do sporządzania napojów owoco-
wych, Preparaty rozpuszczalne do sporządzania napojów, 
Proszki do sporządzania napojów, Wyciągi do sporządzania 
napojów.

(210) 529716 (220) 2021 06 01
(731) WALKIEWICZ BARTOSZ, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIW TYLKO I WYŁĄCZNIE

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfro-
wa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania 
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrania wideo 
z muzyką, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych pu-
blikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 
Płyty kompaktowe z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, 
Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Mu-
zyka cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane 
płyty kompaktowe z muzyką, 24 Tekstylia, 25 Odzież, Obu-
wie, Nakrycia głowy.

(210) 529727 (220) 2021 06 01
(731) BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rajkowy;  
TATRAPET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paniówki

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be smile

(531) 02.09.01, 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Enzymy wspomagające trawienie, do stosowa-
nia w produkcji pasz dla zwierząt, Dodatki chemiczne stoso-
wane do produkcji pasz zwierzęcych, Konserwanty do żywno-
ści dla zwierząt [chemiczne], Preparaty chemiczne do użytku 
przy produkcji żywności dla zwierząt, Środki przeciwzbrylające 
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do użytku w produkcji paszy dla zwierząt, Mieszanki produktów 
chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości od-
żywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjne-
go], Emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania paszy, 
Kwasy do użytku przy przygotowywaniu pasz dla zwierząt, Sur-
faktanty do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, Dodatki biolo-
giczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, 3 Pre-
paraty do pielęgnacji zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry 
zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do pielęgnacji 
zębów dla zwierząt, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 
Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Szampony 
dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty 
pielęgnacyjne], Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Aerozole 
pielęgnujące dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego za-
pachu zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania 
jamy ustnej dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, 
5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żyw-
ności dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Dodatki odżywcze 
do żywności dla zwierząt, do celów medycznych, Dodatki an-
tybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki lecznicze do poży-
wienia zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Prepa-
raty nutraceutyczne dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, 
Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Preparaty do mycia 
zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domo-
wych, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, 
Białkowe suplementy dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Neu-
tralizator zapachu zwierząt domowych, Witaminy dla zwierząt 
domowych, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Substancje 
pobudzające łaknienie dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Majtki 
higieniczne dla zwierząt domowych, Jednorazowe pieluchy dla 
zwierząt domowych Mineralne suplementy diety dla zwierząt, 
Środki wabiące dla zwierząt domowych, Preparaty dezodoryzu-
jące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty farmaceutyczne 
na robaki u zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegają-
ce swędzeniu dla zwierząt domowych, Suplementy odżywcze 
do pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe 
i mineralne dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla 
zwierząt domowych w postaci przekąsek, Suplementy diety dla 
zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku, 
Mieszanki paszowe uzupełniające, Suplementy do pasz do ce-
lów weterynaryjnych, Dodatki do paszy do celów medycznych, 
31 Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące do karmie-
nia zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Karmy i pasze dla 
zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, Pasza dla zwierząt 
tucznych Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, 
Preparaty spożywcze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmac-
niające dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Wzboga-
cane substancje odżywcze dla zwierząt, Karma dla ptaków do-
mowych, Karma dla dzikiego ptactwa, Karma dla psów, Karma 
dla kotów, Karma dla ptaków, Karma dla ryb, Karma dla królików, 
Karma dla drobiu, Karma dla gryzoni, Karma dla koni, Karma dla 
złotych rybek, Karmy w puszce przeznaczone dla psów, Karmy 
w puszce przeznaczone dla kotów, Mleko do stosowania jako 
karma dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla zwie-
rząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Pasza dla zwierząt tucznych, 
Pasze zwierzęce zawierające siano, Pasza dla świń, Pasza dla 
koni, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Ziarno do ży-
wienia zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Produkty do tu-
czenia zwierząt, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla 
zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywno-
ściowe dla zwierząt na bazie mleka, Żwirek dla kota i dla małych 
zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, 
Wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 529735 (220) 2021 06 01
(731) IFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IFS

(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i audyt, Księgo-
wość i prowadzenie ksiąg, Rachunkowość, Planowanie po-
datkowe [rachunkowość], Skomputeryzowane prowadzenie 
rachunkowości, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trze-
cich, Sporządzanie sprawozdań finansowych.

(210) 529738 (220) 2021 05 27
(731) POLSKA GRUPA LOTNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polish Aviation Academy PGL Group

(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żyw-
ności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalko-
holowymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami 
alkoholowymi, Usługi marketingowe, Reklama i marketing, 
Usługi agencji reklamowych, Usługi w zakresie administracji 
biurowej [dla osób trzecich], Usługi w zakresie targów i wy-
staw handlowych, 39 Transport, Organizowanie podróży 
samolotowych, Wynajem i wypożyczanie samolotów, Orga-
nizowanie samolotowego transportu pasażerskiego, Usługi 
związane z liniami lotniczymi, Doradztwo w zakresie trans-
portu lotniczego, 41 Szkolenia, Szkolenia dla pilotów i ob-
sługi kabiny pasażerskiej, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Instruktaże, Instruktaż lotniczy, 
Kursy instruktażowe, Instruktaż w zakresie latania, Organizo-
wanie kursów instruktażowych, Prowadzenie kursów instruk-
tażowych, Wypożyczanie materiałów instruktażowych, Pu-
blikowanie książek instruktażowych, Publikowanie literatury 
instruktażowej, Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, 
Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Zapewnianie kur-
sów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowa-
nie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie 
szkoleniowych kursów medycznych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych on-line, Pokazy [do celów szkoleniowych], 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Or-
ganizowanie warsztatów zawodowych I kursów szkolenio-
wych, Prowadzenie kursów instruktażowych edukacyjnych 
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Udostępnia-
nie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowu-
jących do wykonywania określonych zawodów, Prowadze-
nie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością 
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fizyczną, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy 
symulatorów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych do-
tyczących zagadnień medycznych, Organizowanie i prowa-
dzenie widowisk lotniczych, Rozrywka w formie pokazów 
lotniczych, Zawodowe szkolenia związane z lotniskami, Or-
ganizowanie pokazów lotniczych, Instruktaż w zakresie lata-
nia samolotem, Usługi szkoleniowe dotyczące latania, Szko-
lenie w zakresie zdrowia i wellness, Prowadzenie ośrodków 
sprawności fizycznej, Usługi ośrodków sprawności fizycznej, 
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Usługi eduka-
cyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi klubów zdro-
wia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Fitness kluby, Prowadze-
nie zajęć fitness, Sport i fitness, Administrowanie [organiza-
cja] usługami rozrywkowymi, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konfe-
rencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie kongresów 
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Edukacja, 
Edukacja zawodowa, Usługi egzaminowania (edukacyjne), 
42 Konsultacje techniczne w dziedzinie techniki lotniczej 
i astronautycznej, Usługi naukowo-technologiczne, Bada-
nia naukowe i przemysłowe, Usługi badawczo-rozwojowe, 
Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Badania I roz-
wój w zakresie nauki, 43 Usługi barów i restauracji, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żywność, 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Zapewnianie żyw-
ności i napojów w restauracjach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia.

(210) 529742 (220) 2021 05 31
(731) POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMY ZAKOPIAŃSKIE

(531) 01.03.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Balsamy, Emulsje, Kosmetyki do paznokci, 
Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki ochronne i regeneracyjne 
do pielęgnacji skóry, Kremy do twarzy i ciała kosmetycz-
ne, Kremy, Lotiony, Maseczki do skóry [kosmetyki!, Maski 
do pielęgnacji włosów, Masła do twarzy i ciała, Mleczka 
kosmetyczne, Mydła, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze 
płyny do kąpieli, Odżywki do włosów, Olejki do celów ko-
smetycznych, Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki 
toaletowe, Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
Peelingi złuszczające do ciała, Pianki do oczyszczania cia-
ła, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przy-
bory toaletowe], Serum do celów kosmetycznych, Serum 
pielęgnacyjne, Szampony, Środki do pielęgnacji włosów, 
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki perfu-
meryjne, Środki toaletowe, Środki upiększające, Środki za-
pachowe do celów domowych, Toniki do twarzy kosme-
tyczne, Zapachy, Żele do użytku kosmetycznego, 35 Han-
del w sklepie, butiku następującymi artykułami: obuwie, 
odzież, odzież sportowa, bielizna, biżuteria, kosmetyki, 
pamiątki regionalne, wody, soki, soki do picia, piwo, alko-
hole, artykuły alkoholowe, artykuły alkoholowe regional-

ne, słodycze, Prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej 
w prasie, radiu, telewizji i Internecie, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, 41 Udostępnianie basenów 
kąpielowych, Prowadzenie basenów kąpielowych, Udo-
stępnianie publicznych obiektów z basenami do kąpieli, 
Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Szkolenie w za-
kresie kosmetyki i urody, Prowadzenie zajęć fitness, Usłu-
gi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
trenera personalnego, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie 
nauczania, Kształcenia i rozrywki oraz w zakresie działal-
ności kulturalnej i sportowej, Organizowanie i obsługa 
imprez masowych organizowanie i obsługa: konferencji, 
seminariów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycz-
nych, Place zabaw dla dzieci, Parki rozrywki, Lunapar-
ki, Baseny, Termy wodne, Usług rekreacyjne miasteczka 
wodnego na bazie wód geotermalnych, Szkoły sporto-
we, Obozy sportowe, Szkolenia dla instruktorów spor-
towych, Szkoły, Przedszkola, Organizowanie zawodów 
i konkursów sportowych, Nauka pływania, Organizowanie 
zawodów i konkursów pływackich, Wypożyczanie sprzę-
tu sportowego, Organizowanie: warsztatów twórczych, 
wystaw artystycznych, Informacja o rekreacji, imprezach 
rozrywkowych, sportowych i o edukacji, Organizowanie 
rekreacji i wypoczynku w parkach wodnych, siłowniach, 
saunach, solariach, Wypożyczanie sprzętu sportowego, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo 
w zakresie treningu fizycznego, Edukacja sportowa, Kultu-
ra fizyczna, Fitness kluby, Nauka pływania, Organizowanie 
zajęć rekreacyjnych, Świadczenie usług związanych z re-
kreacją wodną, Prowadzenie zajęć poprawiających kondy-
cję fizyczną, 43 Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi gastronomiczne, Restauracje, 
Jadłodajnie, Stołówki, Kawiarnie, Kafeterie, Bufety, Stołów-
ki, Bary, Cukiernie, Usługi cateringowe, Przygotowywanie 
dań (żywność, napoje) na zamówienie, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Wynajmowanie sal na posiedzenia, meetingi, narady, Wy-
pożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych 
naczyń, 44 Usługi saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
saun, Usługi w zakresie udostępniania saun, Usługi łaźni, 
Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni tu-
reckich, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Udzie-
lanie informacji na temat łaźni publicznych, Opieka zdro-
wotna w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja 
fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Aromaterapia, 
Zabiegi kosmetyczne, Udostępnianie wanien do gorą-
cych kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni publicz-
nych, Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, Usłu-
gi w zakresie hydroterapii, Usługi spa medycznych, Usługi 
opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Ką-
piele lecznicze, Sanatoria [usługi], Fizjoterapia, Manicure, 
Usługi salonu piękności, fryzjerskie, fizjoterapii, Usługi SPA, 
Usługi basenów, basenów termalnych, Usługi w zakresie 
pielęgnacji urody i ochrony zdrowia, Usługi kosmetyczek 
i salonów piękności, Odnowa biologiczna, Fizjoterapia, Fi-
zykoterapia, Masaże: lecznicze, relaksujące i pielęgnacyj-
ne, Usługi kosmetyczne i fryzjerskie, Zabiegi pielęgnacyj-
ne i regenerujące twarzy i ciała, Zabiegi wyszczuplające, 
Odmładzanie skóry, Solarium, Sauna, Konsultacje diete-
tyczne, Doradztwo w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody 
oraz stosowania kosmetyków i zabiegów pielęgnacyjno-
-upiększających.

(210) 529762 (220) 2021 06 02
(731) KRYSZTOFIAK AGNIESZKA, Chełm
(540) (znak słowno-graficzny)



Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 51

(540) SkryteSzycie PRACOWNIA HANDMADE

(531) 09.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 22 Torby i worki do pakowania, przechowywa-
nia i transportu, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów [nie z me-
tali szlachetnych], 28 Pluszowe zabawki, Zabawki pluszowe.

(210) 529764 (220) 2021 05 31
(731) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.06, 26.01.22, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipotecz-
ne, Pożyczki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowy-
wanie umów pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hi-
potecznych, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie 
gwarancji finansowych, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, 
Udzielanie kredytów konsumenckich, Udzielanie kredytów, 
Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek hi-
potecznych, Usługi agencji kredytowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, 
Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi 
kredytowe, Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, 
Usługi zarządzania kredytami, Organizowanie sprzedaży po-
życzek, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradz-
two kredytowe, Informacje finansowe dostarczane za po-
średnictwem komputerowych baz danych, Ocena sytuacji fi-
nansowej i wystawianie raportów kredytowych, Konsultacje 
kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie 
raportów finansowych, Udostępnianie informacji finanso-
wych on-line, Usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi w zakre-
sie wyceny finansowej, Usługi w zakresie ocen finansowych, 
Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane z kapita-
łem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowanie 
pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi doty-
czące pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i po-
życzkami, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, Udzielanie kredytów komercyjnych, Sprawdzania 
zdolności kredytowej, Sporządzanie raportów kredytowych, 
Dostarczanie informacji o kredytach, Zapytania i konsultacje 

kredytowe, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, Biura kre-
dytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowa-
nie kredytów, Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Nabywanie hipotek, Obciążanie hi-
poteką majątku i gruntu, Poręczenia, Organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczkowych w związku z papierami wartościowymi, Po-
średnictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w za-
kresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania ryzykiem [finansowym], Działalność finanso-
wa, Opieka finansowa, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Prowadzenie spraw finansowych on-line, Usługi finansowe 
świadczone przez Internet, Świadczenie usług finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, 
Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ry-
zyka, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa 
płatności, Pobieranie płatności, Przelew funduszy, Przelewy 
pieniężne, Usługi kart kredytowych, Usługi płatności finan-
sowych, Usługi transakcji finansowych on-line, Usługi port-
fela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pienięż-
nych, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne 
usługi finansowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie 
projektów, Organizowanie transakcji finansowych, Osobi-
ste usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Transakcje finansowe, Zarządzanie finan-
sami, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, 
Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usłu-
gi przelewu funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Ściąganie należności i faktoring, Usługi po-
średnictwa finansowego, Windykacja, Gwarancje i poręcze-
nia finansowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Pobieranie 
należności ze sprzedaży na kredyt, Pobieranie pieniędzy 
należnych w ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 
Badanie wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, 
Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Usługi polegają-
ce na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych, Usłu-
gi finansowania.

(210) 529765 (220) 2021 05 31
(731) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PAYTREE
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipotecz-
ne, Pożyczki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowy-
wanie umów pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hi-
potecznych, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie 
gwarancji finansowych, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, 
Udzielanie kredytów konsumenckich, Udzielanie kredytów, 
Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek hi-
potecznych, Usługi agencji kredytowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, 
Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi 
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kredytowe, Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, 
Usługi zarządzania kredytami, Organizowanie sprzedaży po-
życzek, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradz-
two kredytowe, Informacje finansowe dostarczane za po-
średnictwem komputerowych baz danych, Ocena sytuacji fi-
nansowej i wystawianie raportów kredytowych, Konsultacje 
kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie 
raportów finansowych, Udostępnianie informacji finanso-
wych on-line, Usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi w zakre-
sie wyceny finansowej, Usługi w zakresie ocen finansowych, 
Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane z kapita-
łem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowanie 
pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi doty-
czące pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i po-
życzkami, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, Udzielanie kredytów komercyjnych, Sprawdzania 
zdolności kredytowej, Sporządzanie raportów kredytowych, 
Dostarczanie informacji o kredytach, Zapytania i konsultacje 
kredytowe, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, Biura kre-
dytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowa-
nie kredytów, Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Nabywanie hipotek, Obciążanie hi-
poteką majątku i gruntu, Poręczenia, Organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczkowych w związku z papierami wartościowymi, Po-
średnictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w za-
kresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania ryzykiem [finansowym], Działalność finanso-
wa, Opieka finansowa, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Prowadzenie spraw finansowych on-line, Usługi finansowe 
świadczone przez Internet, Świadczenie usług finansowych 
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, 
Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ry-
zyka, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa 
płatności, Pobieranie płatności, Przelew funduszy, Przelewy 
pieniężne, Usługi kart kredytowych, Usługi płatności finan-
sowych, Usługi transakcji finansowych on-line, Usługi port-
fela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pienięż-
nych, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne 
usługi finansowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie 
projektów, Organizowanie transakcji finansowych, Osobi-
ste usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Transakcje finansowe, Zarządzanie finan-
sami, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, 
Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usłu-
gi przelewu funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Ściąganie należności i faktoring, Usługi po-
średnictwa finansowego, Windykacja, Gwarancje i poręcze-
nia finansowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Pobieranie 
należności ze sprzedaży na kredyt, Pobieranie pieniędzy 
należnych w ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 
Badanie wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, 

Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Usługi polegają-
ce na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych, Usłu-
gi finansowania.

(210) 529766 (220) 2021 05 31
(731) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipotecz-
ne, Pożyczki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowy-
wanie umów pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hi-
potecznych, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie 
gwarancji finansowych, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, 
Udzielanie kredytów konsumenckich, Udzielanie kredytów, 
Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek hi-
potecznych, Usługi agencji kredytowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania i poży-
czek, Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, 
Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi 
kredytowe, Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, 
Usługi zarządzania kredytami, Organizowanie sprzedaży po-
życzek, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradz-
two kredytowe, Informacje finansowe dostarczane za po-
średnictwem komputerowych baz danych, Ocena sytuacji fi-
nansowej i wystawianie raportów kredytowych, Konsultacje 
kredytowe, Przygotowywanie analiz finansowych, Skompu-
teryzowane usługi doradztwa finansowego, Skomputeryzo-
wane usługi w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie 
raportów finansowych, Udostępnianie informacji finanso-
wych on-line, Usługi doradcze dotyczące kwestii finanso-
wych, Usługi doradcze dotyczące kredytów, Usługi w zakre-
sie wyceny finansowej, Usługi w zakresie ocen finansowych, 
Usługi konsultingu finansowego, Usługi związane z kapita-
łem wysokiego ryzyka, Organizacja pożyczek, Finansowanie 
pożyczek, kredytów hipotecznych i gwarancji, Usługi doty-
czące pożyczek, Usługi związane z oszczędnościami i po-
życzkami, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi le-
asingowe, Udzielanie kredytów komercyjnych, Sprawdzania 
zdolności kredytowej, Sporządzanie raportów kredytowych, 
Dostarczanie informacji o kredytach, Zapytania i konsultacje 
kredytowe, Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, Biura kre-
dytowe, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane 
z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Leasing finansowy, Organizowa-
nie kredytów, Organizowanie pożyczek, Kredyty hipoteczne 
i usługi finansowania, Nabywanie hipotek, Obciążanie hi-
poteką majątku i gruntu, Poręczenia, Organizowanie umów 
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie umów 
pożyczkowych w związku z papierami wartościowymi, Po-
średnictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w za-
kresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradztwo w dziedzi-
nie zarządzania ryzykiem [finansowym], Działalność finanso-
wa, Opieka finansowa, Planowanie i zarządzanie finansowe, 
Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach finansowych, 
Prowadzenie spraw finansowych on-line, Usługi finansowe 
świadczone przez Internet, Świadczenie usług finansowych 
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za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Inter-
netu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finansowego, 
Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ry-
zyka, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Obsługa 
płatności, Pobieranie płatności, Przelew funduszy, Przelewy 
pieniężne, Usługi kart kredytowych, Usługi płatności finan-
sowych, Usługi transakcji finansowych on-line, Usługi port-
fela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pienięż-
nych, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne 
usługi finansowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie 
projektów, Organizowanie transakcji finansowych, Osobi-
ste usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz 
usługi płatnicze, Transakcje finansowe, Zarządzanie finan-
sami, Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, 
Administrowanie finansami, Elektroniczne usługi windykacji 
należności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usłu-
gi przelewu funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału 
finansowego, Ściąganie należności i faktoring, Usługi po-
średnictwa finansowego, Windykacja, Gwarancje i poręcze-
nia finansowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Pobieranie 
należności ze sprzedaży na kredyt, Pobieranie pieniędzy 
należnych w ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, 
Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, 
Badanie wypłacalności finansowej, Inwestycje finansowe, 
Udostępnianie i aranżowanie finansowania, Usługi polegają-
ce na obciążaniu i uznawaniu rachunków finansowych, Usłu-
gi finansowania.

(210) 529767 (220) 2021 05 31
(731) PAYTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) PAYKA
(510), (511) 36 Pożyczki [finansowanie], Pożyczki hipoteczne, 
Pożyczki konsumenckie, Pożyczki firmowe, Przygotowywa-
nie umów pożyczkowych, Refinansowanie kredytów hipo-
tecznych, Udostępnianie pożyczek i kredytów, Udzielanie 
gwarancji finansowych, Udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, 
Udzielanie kredytów konsumenckich, Udzielanie kredytów, 
Udzielanie pożyczek finansowych, Udzielanie pożyczek hi-
potecznych, Usługi agencji kredytowych, Usługi brokerskie 
w zakresie kredytów, Usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, 
Usługi finansowe dotyczące zapewniania pożyczek, Usługi fi-
nansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi kredytowe, 
Usługi poręczeń, Usługi pożyczek finansowych, Usługi zarzą-
dzania kredytami, Organizowanie sprzedaży pożyczek, Anali-
zy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe, 
Informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem kom-
puterowych baz danych, Ocena sytuacji finansowej i wysta-
wianie raportów kredytowych, Konsultacje kredytowe, Przy-
gotowywanie analiz finansowych, Skomputeryzowane usługi 
doradztwa finansowego, Skomputeryzowane usługi w za-
kresie informacji finansowej, Sporządzanie raportów finanso-
wych, Udostępnianie informacji finansowych on-line, Usługi 
doradcze dotyczące kwestii finansowych, Usługi doradcze 
dotyczące kredytów, Usługi w zakresie wyceny finansowej, 
Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi konsultingu fi-
nansowego, Usługi związane z kapitałem wysokiego ryzyka, 
Organizacja pożyczek, Finansowanie pożyczek, kredytów 
hipotecznych i gwarancji, Usługi dotyczące pożyczek, Usługi 
związane z oszczędnościami i pożyczkami, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Udzielanie kredytów 

komercyjnych, Sprawdzania zdolności kredytowej, Sporzą-
dzanie raportów kredytowych, Dostarczanie informacji o kre-
dytach, Zapytania i konsultacje kredytowe, Ocena zdolności 
kredytowej przedsiębiorstw, Usługi w zakresie oceny zdolno-
ści kredytowej, Biura kredytowe, Doradztwo dotyczące po-
życzek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradz-
two finansowe związane z usługami kredytowymi, Leasing 
finansowy, Organizowanie kredytów, Organizowanie poży-
czek, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Nabywanie 
hipotek, Obciążanie hipoteką majątku i gruntu, Poręczenia, 
Organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Organizowanie umów pożyczkowych w związku z papierami 
wartościowymi, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Po-
średnictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo 
w zakresie zakupu na raty, Pożyczanie pod zastaw, Doradz-
two w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Dzia-
łalność finansowa, Opieka finansowa, Planowanie i zarządza-
nie finansowe, Pomoc finansowa, Pośrednictwo w usługach 
finansowych, Prowadzenie spraw finansowych on-line, Usługi 
finansowe świadczone przez Internet, Świadczenie usług fi-
nansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, Usługi finansowe, Usługi oceny ryzyka finanso-
wego, Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapita-
łem ryzyka, Usługi zarządzania finansami świadczone za po-
średnictwem Internetu, Zarządzanie ryzykiem finansowym, 
Obsługa płatności, Pobieranie płatności, Przelew funduszy, 
Przelewy pieniężne, Usługi kart kredytowych, Usługi płatno-
ści finansowych, Usługi transakcji finansowych on-line, Usługi 
portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
gotówkowe, czekowe i przekazy pieniężne, Usługi związane 
z kartami płatniczymi, Usługi w zakresie przelewów pienięż-
nych, Finansowe usługi w zakresie przedpłacania, Detaliczne 
usługi finansowe, Finansowe usługi bankowe, Finansowanie 
projektów, Organizowanie transakcji finansowych, Osobiste 
usługi finansowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz usłu-
gi płatnicze, Transakcje finansowe, Zarządzanie finansami, 
Zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, Admi-
nistrowanie finansami, Elektroniczne usługi windykacji na-
leżności, Finansowanie kredytów, Finansowanie pożyczek, 
Obsługa kart kredytowych i debetowych, Faktoring, Usługi 
przelewu funduszy kredytowych, Pozyskiwanie kapitału fi-
nansowego, Ściąganie należności i faktoring, Usługi pośred-
nictwa finansowego, Windykacja, Gwarancje i poręczenia fi-
nansowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Pobieranie należ-
ności ze sprzedaży na kredyt, Pobieranie pieniędzy należnych 
w ramach rozliczeń, Restrukturyzacja długów, Skomputery-
zowana windykacja wymagalnych należności, Badanie wy-
płacalności finansowej, Inwestycje finansowe, Udostępnianie 
i aranżowanie finansowania, Usługi polegające na obciążaniu 
i uznawaniu rachunków finansowych, Usługi finansowania.

(210) 529781 (220) 2021 05 31
(731) DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLACJE POLSKIE

(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceu-
tycznych, Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów prze-
mysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie 
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alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów 
farmaceutycznych, 33 Wyroby spirytusowe, spirytus kon-
sumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej: alko-
holu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych, 
konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytuso-
wych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie 
alkoholu w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi 
w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie 
osób trzecich, 39 Usługi w zakresie magazynowania paliw 
ciekłych na rzecz osób trzecich.

(210) 529823 (220) 2021 06 02
(731) HADAŁA ANETA, HADAŁA DANIEL MODNA ANETA 

HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVERSA

(531) 09.03.05, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów 
handlowych, Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy 
mody w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów 
detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży 
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie arty-
kułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone on-line w zakresie torebek.

(210) 530064 (220) 2021 06 10
(731) K&B DEVELOPMENT E. BARCZAK, Ł. KLOC  

SPÓŁKA JAWNA, Głogów Małopolski
(540) (znak słowny)
(540) blue diamond
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, 
balów, kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, 
organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw zwią-
zanych z edukacją i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, 
imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie 
wyjazdów i imprez integracyjnych, organizacja i prowadze-
nie obozów i zawodów sportowych, usługi obiektów spor-
towych, w tym wyciągów narciarskich, basenów, parków 
linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja i prowa-
dzenie obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu i urzą-
dzeń audiowizualnych, oświetleniowych, nagłaśniających 
i wyposażenia dla potrzeb koncertów oraz targów i wystaw 
edukacyjno-kulturalnych, organizowanie ogródków zabaw 
dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, 
turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów 
muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych, parki 
rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dys-

kotek, fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), 
prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, obsługa sal 
gry, obsługa gier w systemie on-line, prowadzenie klubów 
bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organiza-
cją imprez karaoke, usługi klubowe (nauczanie lub rozryw-
ka), kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi 
rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal 
kinowych, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego 
oraz hi-fi, usługi zespołów muzycznych, publikowanie ksią-
żek i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia 
nagrań, wynajmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi re-
porterskie, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożycza-
nie quadów, rowerów, sprzętu do paintballa i nordic walking, 
wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu 
i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, 
usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, 
prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, prze-
jażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe 
i rekreacyjne, organizowanie polowań, 43 Hotele, pensjo-
naty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy tu-
rystyczne, schroniska młodzieżowe, kempingi i obozowiska, 
rezerwacje miejsc w hotelach i innych placówkach, restaura-
cje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na posie-
dzenia, szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków let-
niskowych oraz sprzętu rekreacyjnego, usługi cateringowe, 
wypożyczanie namiotów i innych konstrukcji przenośnych, 
wypożyczanie mebli, w tym mebli ogrodowych, cateringo-
wych i konferencyjnych, bielizny stołowej, naczyń i sztućców, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń 
kempingowych, hotele dla zwierząt, 44 Usługi medyczne, 
Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Fizjoterapia, Usługi 
weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, Salony masażu, odnowy biologicznej i spa, sauny, 
solaria, aromaterapia, salony fryzjerskie, salony piękności, ma-
nicure, pedicure, tatuowanie, usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem, hodowla zwierząt, zabiegi pie-
lęgnacyjne dla zwierząt, układanie kompozycji kwiatowych, 
placówki rekonwalescencji, sanatoria, pomoc medyczna, kli-
niki medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych.

(210) 530160 (220) 2021 06 12
(731) ZAGÓRSKI ADAM, JAWORZE
(540) (znak słowny)
(540) NINJA KIDS
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Czasopisma elektroniczne, Fil-
my do pobrania, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 
Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie elektronicz-
nej do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone  
on-line w zakresie następujących towarów: pliki multimedial-
ne do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], czaso-
pisma elektroniczne, filmy do pobrania, publikacje elektro-
niczne, artykuły i sprzęt sportowy, 38 Zapewnianie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
do portali internetowych na rzecz osób trzecich, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Udostępnianie forów internetowych 
on-line, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośred-
nictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 Zajęcia 
sportowe, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edu-
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kacja], Edukacja, rozrywka i sport, Instruktaż w zakresie trenin-
gu kondycyjnego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, 
Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kultura 
fizyczna, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Świadcze-
nie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, 
Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi 
edukacyjne dotyczące sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe 
w zakresie sportu, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Informacja o rozrywce, Informacja o edukacji, Informa-
cja o rekreacji, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane  
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(210) 530165 (220) 2021 06 12
(731) MACHETA DARIUSZ DARIUSZ MACHETA - 

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY, 
Kraków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LabaTime

(531) 29.01.13, 01.15.24, 27.05.01, 03.07.09
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji ho-
teli świadczone za pośrednictwem Internetu, Udzielanie in-
formacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie 
informacji on-line dotyczących rezerwacji zakwaterowania 
na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowe-
go za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji 
na temat zakwaterowania przez Internet, Zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego 
zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwatero-
wania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na po-
byt czasowy, Wynajmowanie kwater.

(210) 530170 (220) 2021 06 13
(731) BYSTRZEJEWSKI SŁAWOMIR, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) legalna jazda zaczyna się od nas

(531) 24.17.20, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 530172 (220) 2021 06 13
(731) SZCZEPANIAK EWA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Tekstowni
(510), (511) 35 Pisanie tekstów reklamowych do celów re-
klamowych i promocyjnych, 41 Pisanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Publikowanie tekstów edukacyjnych, Pu-
blikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów, Usługi pisania tekstów, Edu-
kacja dorosłych, Edukacja, Edukacja zawodowa, Kursy szko-
leniowe, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Kursy 
edukacyjne z zakresu pisania tekstów do Internetu, Kursy 
edukacyjne on-line, Udostępnianie elektronicznych publika-

cji on-line, Prowadzenie kursów szkoleniowych on-line zwią-
zanych z pisaniem tekstów, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów, Tworzenie [opracowywanie] 
treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie publikacji 
on-line, Usługi w zakresie publikowania on-line, Opracowy-
wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów wykorzy-
stujących metody nauczania na odległość, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Prowa-
dzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przygotowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawo-
dowych, Trening umiejętności zawodowych, Usługi edukacji 
dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne doty-
czące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość świadczone on-line, 
Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi w zakresie eduka-
cji i nauczania, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia 
kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkolenia zawodo-
wego, Zapewnianie szkoleń on-line, Zapewnianie szkoleń 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Wydawa-
nie czasopism i książek w postaci elektronicznej.

(210) 530178 (220) 2021 06 14
(731) HETMANIOK KATARZYNA, Turza Śląska
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) k klann

(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble.

(210) 530181 (220) 2021 06 11
(731) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Marki

(540) (znak słowny)
(540) Unitel Motorsport
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samo-
chodów, 41 Organizowanie zawodów sportowych.

(210) 530204 (220) 2021 06 11
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSBOX spray booth
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(531) 01.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Metalowe kabiny lakiernicze, Kabiny stoso-
wane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy (metalowe), 
Natryskowe kabiny do malowania (metalowe), Przenośne 
kabiny metalowe, Kabiny metalowe, Metalowe przewody, 
rury, zawory, Drobne wyroby metalowe, Artykuły metalowe 
do pakowania, owijania i wiązania, 7 Urządzenia do malowa-
nia i lakierowania, Maszyny powlekające, Zautomatyzowane 
pistolety natryskowe do malowania i lakierowania, Maszyny 
rozpylające, Pistolety do malowania.

(210) 530205 (220) 2021 06 11
(731) NATURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elizówka
(540) (znak słowny)
(540) BIOBAS
(510), (511) 5 Mleko w proszku dla niemowląt, Mleko 
w proszku dla niemowląt i małych dzieci, Żywność dla dzieci 
i niemowląt, Preparaty dietetyczne dla dzieci, 29 Przekąski 
z owoców, Substytuty mleka, Zupy, Dżemy, Przeciery wa-
rzywne, Desery owocowe, Gotowe dania warzywne, Prze-
ciery owocowe, Mleczne produkty, Mleko, Napoje na bazie 
mleka, Mleko w proszku do celów spożywczych, Mleko 
w proszku, Galaretki, Owocowe pasty do smarowania, Pasty 
warzywne, Suszone owoce, Warzywa suszone, 30 Płatki zbo-
żowe, Owsianka, Muesli, Herbata, Gotowe przekąski na bazie 
zbóż, Batony zbożowe, Słodycze [cukierki], Pianki, Żelki, Pud-
dingi w proszku, Ciasto w proszku, Budyń w proszku, Herba-
ty owocowe, Płatki kukurydziane, Musy, Płatki śniadaniowe, 
Owsiane (Płatki-), Przetworzone ziarna, Ciastka zbożowe 
do spożycia przez ludzi, Cukierki, Kruche ciastka (herbatniki), 
Wyroby cukiernicze, Ciastka, Biszkopty, Przekąski składające 
się z produktów zbożowych, Cukierki, batony i guma do żu-
cia, Herbatniki, Preparaty zbożowe pokryte cukrem i mio-
dem, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Budy-
nie deserowe, Puddingi, Ciasta, Potrawy na bazie mąki, Dania 
na bazie ryżu, Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 
Czekolada, Wyroby piekarnicze, Gotowe mieszanki do pie-
czenia, Batoniki, Kasze, Zioła suszone.

(210) 530209 (220) 2021 06 11
(731) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIRS refinishing system

(531) 01.01.01, 26.04.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 Preparaty do klejenia, gruntowania, prepara-
ty do lutowania, substancje do naprawy opon, 2 Barwniki, 
Koloranty, Pigmenty i tusze, Rozcieńczalniki i zagęszczacze 
do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie 
surowym, 3 Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki do nadawania połysku, preparaty do usu-
wania rdzy, zmywacze silikonowe, 7 Wycinarki [maszyny], 
Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące 
i do obróbki powierzchni, Maszyny powlekające, Maszyny, 
obrabiarki oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycz-
nym, do mocowania i łączenia, Elektryczne narzędzia ręczne, 
Elektryczne młoty udarowe, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne 
(o napędzie ręcznym), Brzeszczoty pił, Cęgi do cięcia dru-
tu, Tarcze cierne szlifierskie, Przyrządy do cięcia, Dźwignie, 

Gwintownice [narzędzia ręczne], Gwintownice ramkowe 
pierścieniowe, Imadła, Klucze (narzędzia), Lewarki urucha-
miane ręcznie, Łomy, Pistolety ręczne do wytłaczania masy 
uszczelniającej, Młotki, Narzędzia ręczne do zdejmowania 
izolacji, Nożyce, Nożycowe przyrządy ręczne, Obcęgi, Per-
foratory (narzędzia ręczne), Pilniki, Obsługiwane ręcznie piły 
wyrzynarki, Przebijaki [narzędzia], Pompki ręczne, Rozwierta-
ki, Przyrządy do cięcia rur, Skrobaki, Szczypce, Kleszcze, Śru-
bokręty, Świdry, Ręczne tarcze szlifierskie, Taśmy do przecią-
gania przewodów elektrycznych (narzędzia), Wiertarki ręcz-
ne, Świdry korbowe, Wiertła, Szpachle, Łopatki, Narzędzia 
i urządzenia warsztatowe sterowane ręcznie, Ręcznie stero-
wane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, naprawy 
i konserwacji, 9 Maski ochronne, filtry do masek do oddy-
chania, Przyrządy pomiarowe i kontrolne, Urządzenia zabez-
pieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, 
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Odzież ochronna 
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież 
robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Ochron-
na odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, Odzież ochronna o dużej widoczności.

(210) 530214 (220) 2021 06 14
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HAVANA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Meta-
lowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blacho-
dachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny, 
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów 
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachów-
ka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny nie-
metalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe ele-
menty systemów rynnowych.

(210) 530215 (220) 2021 06 14
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) JUKON
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Meta-
lowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blacho-
dachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny, 
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów 
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachów-
ka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny nie-
metalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe ele-
menty systemów rynnowych.

(210) 530216 (220) 2021 06 14
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RIVIERA
(510), (511) 6 Materiały metalowe dla budownictwa, Meta-
lowe materiały budowlane, Dachówka metalowa, Blacho-
dachówka, Panele dachowe metalowe, Metalowe rynny, 
Dachowe rynny metalowe, Metalowe elementy systemów 
rynnowych, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Dachów-
ka niemetalowa, Panele dachowe, niemetalowe, Rynny nie-
metalowe, Dachowe rynny niemetalowe, Niemetalowe ele-
menty systemów rynnowych.
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(210) 530217 (220) 2021 06 14
(731) ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eLUBE BIKE GREASE

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Smary do rowerów.

(210) 530318 (220) 2021 06 16
(731) JBR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBR SYSTEM

(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, 
Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające 
świadczenie usług w zakresie doradztwa i szkoleń potrzeb-
nych do przygotowania organizacji do spełnienia wymagań 
norm ISO, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożli-
wiające świadczenie usług w zakresie doradztwa i szkoleń 
potrzebnych do przygotowania organizacji do spełnienia 
wymagań norm ISO, Oprogramowanie, Oprogramowanie 
umożliwiające świadczenie usług w zakresie doradztwa 
i szkoleń potrzebnych do przygotowania organizacji do speł-
nienia wymagań norm ISO, 42 Platforma jako usługa [PaaS], 
Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogra-
mowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, tre-
ści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umoż-
liwiająca świadczenie usług w zakresie doradztwa i szkoleń 
potrzebnych do przygotowania organizacji do spełnienia 
wymagań norm ISO, Tworzenie platform internetowych, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS] umożliwiające świadczenie usług w zakresie 
doradztwa i szkoleń potrzebnych do przygotowania organi-
zacji do spełnienia wymagań norm ISO, Pisanie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa informatycznego.

(210) 530319 (220) 2021 06 16
(731) KIDS NAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zaplanuj.co

(531) 02.07.01, 02.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania 
do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo 
i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca ro-
dzicom szybkie znalezienie rozrywki i opcji konstruktywne-
go spędzania czasu dla swoich dzieci, Tworzenie platform in-
ternetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające rodzicom szybkie 
znalezienie rozrywki i opcji konstruktywnego spędzania 
czasu dla swoich dzieci, Pisanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa infor-
matycznego.

(210) 530344 (220) 2021 06 17
(731) STRUSS AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01
(510), (511) 9 Wzmacniacze, urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Głośniki, Urządzenia do transmisji lub reprodukcji 
dźwięku, Przewody akustyczne.

(210) 530373 (220) 2021 06 17
(731) SZULC WIESŁAW F.U.H. AKBA AKUMULATORY, 

Jaktorów-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKBA

(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Baterie elektryczne do pojazdów, Akumula-
tory, elektryczne, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Miar-
ki [przyrządy miernicze], Prostowniki prądu elektrycznego, 
35 Prezentowanie produktów finansowych w mediach ko-
munikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich.

(210) 530455 (220) 2021 06 17
(731) DZIERŻAWA ARKADIUSZ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Łzy
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akceleratory 
cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumula-
tory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, 
Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, 
Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do de-
stylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania 
temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura 
i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Apa-
raty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretar-
ki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Bate-
rie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki 
elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA, 
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie foto-
graficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje me-
teorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków 
klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujni-
ki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kre-
skowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze 
[odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody elek-
troluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki 
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolo-
wany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] tele-
graficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry 
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi 
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Ekrany 
fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do pobra-
nia, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne systemy 
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice 
wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, Elektronicz-
ne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki do drzwi, 
Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk 
[efekty] do instrumentów muzycznych, Elektryczne instala-
cje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze światła, 
Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne 
urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania na telefony 
komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, Etui na okula-

ry, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinematograficzny, na-
świetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy rysunkowe ani-
mowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry do użytku 
w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych do fotografii, 
Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotechniczne, Folie 
ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne 
przystosowane do ekranów komputerowych, Fotokopiarki, 
Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, 
Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia pomiaro-
we], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze, Głośniki, 
Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do telefonów ko-
mórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycznych, Grze-
chotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania zwierzętami 
hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki do przywoływania 
psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sygnalizacyjne, Hologramy, 
Identyfikacyjne karty magnetyczne, Igły do kompasów geo-
dezyjnych, Igły gramofonowe, Inkubatory dla kultur bakteryj-
nych, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdal-
nego sterowania procesami przemysłowymi, Instalacje try-
skaczy przeciwpożarowych, Inteligentne bransoletki (przy-
rządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktywne ta-
blice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami doty-
kowymi, Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable 
elektryczne, Kable koncentryczne, Kable rozruchowe do sil-
ników, Kable światłowodowe, Kalkulatory, Kalkulatory kie-
szonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania do pojazdów, Kame-
ry termowizyjne, Kamery wideo, Kamizelki kuloodporne, Ka-
mizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe przeznaczone do sto-
sowania podczas klęsk żywiołowych, Karkasy dla cewek 
elektrycznych, Kartridże z grami wideo, Karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], Karty pamięci do urządzeń 
do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy konnej, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestrujące, Katody, 
Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki do mierzenia, 
Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), Kla-
wiatury komputerowe, Klepsydry [czasomierze], Klucze kryp-
tograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania 
kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśnicze, Koce ra-
tunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane identyfikacyjne 
bransoletki magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, 
Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Kombinezony 
ochronne dla lotników, Komory dekompresyjne, Komórki foto-
woltaiczne, Komparatory, Kompasy [przyrządy pomiarowe], 
Kompasy okrętowe, Komputery, Komputery cienki klient, 
Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery 
kieszonkowe [PDA], Komputery przenośne [podręczne], Ko-
mutatory, Kondensatory, Kondensory optyczne, Końcówki 
[elektryczność], Korektory graficzne [urządzenia audio], Kro-
komierze [pedometry], Kryształy galenitu [detektory], Kuwe-
ty fotograficzne, Kwasomierze [areometry], Kwasomierze 
do akumulatorów, Laktometry [mlekomierze], Lampy błysko-
we [fotografia], Lampy błyskowe do aparatów fotograficz-
nych, Lampy ciemniowe [fotografia], Lampy elektronowe, 
Lampy elektronowe próżniowe [radio], Lampy optyczne, 
Lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, Lasery, 
nie do celów medycznych, Latarnie magiczne [aparaty pro-
jekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, Lepkościomierze, Liczniki, 
Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Liczydła, Liny 
sondujące, Logi [instrumenty pomiarowe], Lornetki, Lupy 
[optyka], Lustra [optyka], Lustra do kontroli pracy, Ładowarki 
do baterii, Ładowarki do papierosów elektronicznych, Łań-
cuszki do binokli, Łaty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], 
Łączniki elektryczne, Łodzie ratunkowe, Łyżki do odmierza-
nia, Magnesy dekoracyjne, Magnetofony, Magnetowidy, Ma-
gnetyczne nośniki danych, Manekiny do symulacji zderzeń, 
Manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], Manipula-
tory kulkowe [urządzenia komputerowe], Maski do nurkowa-
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nia, Maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddycha-
nia, Maski ochronne, Maszty do anten bezprzewodowych, 
Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Maszyny faksy-
milowe, Maszyny i urządzenia do sondowania, Maszyny su-
mujące, Materiały na przewody instalacji elektrycznych [ka-
ble], Meble laboratoryjne, Mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamia-
nych żetonami, Mechanizmy na monety lub żetony do włą-
czania telewizorów, Megafony, Membrany [akustyka], Mem-
brany do aparatury naukowej, Metronomy, Miarki [przyrządy 
miernicze], Miarki do mierzenia rozmiaru pierścionka lub ob-
rączki, Miarki krawieckie, Miary, Miary stolarskie, Mierniki, 
Mierniki sygnału satelitarnego, Mikrofony, Mikrometry, Mikro-
procesory, Mikroskopy, Mikrotomy, Miksery audio, Modele 
głowy do szkoleń dla fryzjerów [urządzenie dydaktyczne], 
Modemy, Monitory [programy komputerowe], Monitory 
[sprzęt komputerowy], Monitory wyświetlające wideo do no-
szenia na ciele lub w ubraniach, Morskie sondy [radarowe lub 
ultradźwiękowe], Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], 
Naboje na tusz, nienapełnione, do drukarek i fotokopiarek, 
Nadajniki [telekomunikacja], Nadajniki sygnałów elektronicz-
nych, Naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, Nako-
lanniki dla robotników, Nakrycia głowy w postaci kasków 
ochronnych, Napędy dysków do komputera, Nauszniki 
do słuchawek, Neony reklamowe, Nici identyfikacyjne 
do przewodów elektrycznych, Niwelatory, Nośniki do reje-
stracji dźwięku, Nośniki płyt ciemniowych [fotografia], Nu-
meryczne wyświetlacze elektroniczne, Obiektywy [soczew-
ki] do astrofotografii, Obiektywy [soczewki] optyka, Obiekty-
wy do selfie, Obiektywy powiększające, Obudowy głośni-
ków, Ochraniacze głowy do uprawiania sportu, Ochraniacze 
zębów, Ochraniacze zębów do uprawiania sportu, Ochronni-
ki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, Odbiorniki radio-
telefoniczne, Odbiorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe ka-
mizelki ochronne, Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwa-
rzacze płyt DVD, Odtwarzacze płyt fonograficznych, Odtwa-
rzacze płyt kompaktowych, Odważniki, Odzież azbestowa 
do ochrony przed ogniem, Odzież chroniąca przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież kuloodporna, 
Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, Ogniood-
porna odzież, Ogniwa galwaniczne, Ograniczniki [elektrycz-
ność], Ogrodzenia zelektryfikowane, Okrągłe suwaki logaryt-
miczne, Oktanty, Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, 
Okulary ochronne do uprawiania sportu, Okulary przeciwo-
ślepieniowe, Okulary przeciwsłoneczne, Omomierze, Opor-
niki elektryczne [rezystory], Oprawki do okularów, Oprogra-
mowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowa-
nie gier komputerowych, nagrane, Oprogramowanie kom-
puterowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Orga-
niczne diody elektroluminescencyjne [OLED], Oscylografy, 
Osłony azbestowe dla strażaków, Osłony do gniazdek elek-
trycznych, Osłony głowy, Osłony obiektywów, Osłony 
ochronne na twarz dla robotników, Osłony przeciwodblasko-
we, Osłony zabezpieczające przed iskrami, Osobiste urządze-
nia stereofoniczne, Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizato-
ry [ozonatory], Pachołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci 
komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Parkometry, Paski 
do telefonów komórkowych, Pasy balastowe do nurkowania, 
Pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub 
wyposażenia sportowego, Pasy do podpierania ciała pod-
czas podnoszenia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały 
wah wah [kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjne-
go, Pierścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laborato-
ryjne, Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-

nia, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobiera-
nia, Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumula-
torów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompakto-
we [audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Pod-
pórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne 
słowniki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, 
Pojemniki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do kompu-
terów kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrow-
ce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiaro-
we naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektro-
niczne do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, 
Powłoki do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziom-
nice alkoholowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, 
Prędkościomierze do pojazdów, Probówki, Procesory central-
ne, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowni-
ki, Próżniomierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, 
Przełączniki czasowe automatyczne, Przełączniki elektrycz-
ne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne od-
twarzacze multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki 
elektryczne, Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, 
Przewody elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski 
do dzwonków, Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spa-
wania, Przyrządy do kosmografii, Przyrządy do mierzenia 
grubości skóry, Przyrządy do pomiarów geodezyjnych, Przy-
rządy do pomiaru odległości, Przyrządy do pomiaru pozio-
mu paliwa, Przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy 
do pomiaru wagi, Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrzą-
dy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy 
do wskazywania temperatury, Przyrządy do wyznaczania 
azymutu, Przyrządy i urządzenia do badania materiałów, 
Przyrządy matematyczne, Przyrządy meteorologiczne, Przy-
rządy nawigacyjne, Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy po-
miarowe, Przyrządy zawierające okular, Przysłony [fotografia], 
Przyspieszeniomierze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 
Pulpity rozdzielcze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elek-
tryczność], Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Radary, 
Radia [odbiorniki radiowe], Radia samochodowe, Ramiona 
gramofonowe, Ramki cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezro-
czy, Rastry do fotograwiury, Ratownicze latarki laserowe, Re-
duktory [elektryczność], Refraktometry, Refraktory, Regulato-
ry napięcia do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofo-
nów, Regulatory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej 
drogi [w milach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do fil-
trowania powietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice 
dla nurków, Rękawice do ochrony przed promieniami rent-
genowskimi do celów przemysłowych, Rękawice do ochro-
ny przed wypadkami, Rękawy do wskazywania kierunku wia-
tru, Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do telepre-
zencji, Roboty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposa-
żone w sztuczną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki 
dla różdżkarzy, Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem 
do oddychania pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów 
naukowych, Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sfero-
metry, Siarkometry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpie-
czające przed wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Skrzynki akumulato-
rowe, Skrzynki rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchaw-
ki telefoniczne, Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki 
korekcyjne [optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, 
Sondy do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spek-
troskopy, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, 
Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
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Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elek-
trycznych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Sta-
teczniki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do apara-
tów fotograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki 
przystosowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy 
geodezyjne], Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, 
Suszarki do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki 
logarytmiczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mecha-
niczna, Sygnały mgłowe, niewybuchowe, Symulatory ćwi-
czeń reanimacyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli 
pojazdów, Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektrycz-
ność], Szalki Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, 
Szkła kontaktowe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów, 
Szpule [fotografia], Śruby mikrometryczne do instrumentów 
optycznych, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowo-
dy, Tablety, Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektrycz-
ność], Tablice sterownicze [elektryczność], Tablice sygnaliza-
cyjne, świetlne lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tacho-
metry, Taksometry, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu 
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, Taśmy do czysz-
czenia głowic [nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, 
Taśmy magnetyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, 
Telefony, Telefony bezprzewodowe, Telefony komórkowe, 
Telegrafy [urządzenia], Telepromptery [wyświetlacze tek-
stów], Teleskopy, Teodolity, Terminale do kart kredytowych, 
Termohigrometry, Termometry nie do celów medycznych, 
Termostaty do pojazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa 
[urządzenia szyfrujące], Torby do noszenia komputerów, To-
talizatory, Transformatory elektryczne, Transformatory pod-
wyższające napięcie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], 
Tratwy ratunkowe, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące 
do kabli elektrycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle [labo-
ratoryjne], Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne 
nie do celów medycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urzą-
dzenia do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego 
kierowania do pojazdów, Urządzenia do cięcia filmów, Urzą-
dzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia 
do destylacji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do de-
tekcji podczerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia 
do fermentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fo-
totelegrafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia do komu-
nikacji wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, 
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do loka-
lizowania dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemow-
ląt, Urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, 
Urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urzą-
dzenia do nauczania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, 
Urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycz-
nego [MRI], nie do celów medycznych, Urządzenia do ochro-
ny osobistej przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, 
inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do odma-
gnesowywania taśm magnetycznych, Urządzenia do odtwa-
rzania dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, 
Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru 
prędkości [fotografia], Urządzenia do powiększania [fotogra-
fia], Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządze-
nia do przelewania, przepompowania tlenu, Urządzenia 
do przetwarzania danych, Urządzenia do regulowania ko-
tłów, Urządzenia do rejestrowania czasu, Urządzenia do reje-
strowania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania odległości, 
Urządzenia do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek 
fotograficznych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urzą-
dzenia do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, 
Urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia 
do wyważania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urzą-
dzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnała-

mi, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania 
zwrotnicami kolejowymi, Urządzenia elektryczne do zdalne-
go zapłonu, Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instala-
cje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów 
medycznych, Urządzenia i przyrządy do astronomii, Urzą-
dzenia i przyrządy do fizyki, Urządzenia i przyrządy do waże-
nia, Urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia 
i przyrządy geodezyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, 
Urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące 
nie do przetwarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadru-
jące do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe 
używane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia ki-
nematograficzne, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąb-
ków, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycz-
nych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektrycz-
ność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testu-
jące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotli-
wości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla nie-
mowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, 
Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, 
Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wi-
zjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, 
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnie-
nia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki 
poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elek-
trycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory], 
Wykrywacze dymu, Wykrywacze fałszywych monet, Wykry-
wacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowe-
go lub wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-
ne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wyso-
kościomierze, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzbudniki 
elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorni-
ki [przyrządy pomiarowe], Zaciski do nosa dla nurków i pły-
waków, Zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku me-
dycznego lub domowego, Zamki elektryczne, Zatyczki 
do uszu do nurkowania, Zawory elektromagnetyczne [prze-
łączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia rentgenowskie, inne 
niż do celów medycznych, Zegarki inteligentne, Zegary kon-
trolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewo-
dów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczywi-
stości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], Złącza 
do przewodów elektrycznych, Złączki do przewodów [elek-
tryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] do kompu-
terów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki drogowe 
świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, Znaki nawi-
gacyjne świetlne, Znaki, świecące, 16 Adresarki, Afisze, plaka-
ty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki [artykuły 
biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, Albumy do wkleja-
nia, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywania winiet, 
Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Arkusze z nuta-
mi w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy do zawijania, Ar-
tykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, Atrament, Atra-
ment korektorski [heliografia], Banknoty, Bibuły, Bielizna sto-
łowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bilety, Biulety-
ny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplowania, Bloki 
[artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat do celów 
biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animowanych, 
Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywno-
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ści, Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chusteczki 
do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usuwania 
makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, Cza-
sopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, 
Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki 
do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety papie-
rowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Figurki [statuetki] z papieru mâché, Filtry do kawy papierowe, 
Fiszki [materiały piśmienne], Folia samoprzylegająca z two-
rzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety, 
druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], 
Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice 
do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy 
[poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowa-
nia, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hekto-
grafy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe 
do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiują-
ca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), Ka-
mienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki 
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [ar-
tykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy 
zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Kla-
merki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy 
do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasman-
teria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły pi-
śmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korekto-
ry w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do zna-
kowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Ksią-
żeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malarskie, Lak do pie-
czętowania, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze 
[kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe tabliczki 
do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, 
Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, 
Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, Maszy-
ny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do mo-
delowania, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu 
lub skrobi, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Ma-
teriały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce 
do druku ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na far-
by wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, na-
klejki [materiały piśmiennej, Narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze 
do powierzchni klejących [artykuły biurowe], Niszczarki 
do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi offseto-
we z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze 
na palce do użytku biurowego, Ochronne okładki na książki, 
Odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, Okładki 
na książeczki czekowe, Okładki na paszporty, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na gra-
fit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów dopisania, Opaski papiero-
we na cygara, Opłatki do pieczętowania, Osłony z papieru 

na doniczki, Palety dla malarzy, Pantografy [przyrządy kre-
ślarskie], Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier do ma-
larstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier 
do pisania [listowy], Papier do radiogramów, Papier do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
[bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafino-
wany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżo-
wy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [arty-
kuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakry-
cia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelo-
wania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, 
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki 
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plan-
sze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introli-
gatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno 
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pi-
sania z klipsem, Podkładki na biurko, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, 
Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołówków, 
Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, 
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietany papierowe, Por-
trety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikro-
skopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmien-
ne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wyciera-
nia tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy 
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, 
Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki 
i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Repro-
dukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki pa-
pierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm 
barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania ry-
sunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Sta-
lówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pieczę-
towania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice aryt-
metyczne, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma 
klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Ta-
śmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ze-
stawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, Tkaniny 
introligatorskie, Torby papierowe, Torby papierowe do użyt-
ku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do goto-
wania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, To-
rebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, 
Tworzywa sztuczne do modelowania, Uchwyty do kredy, 
Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia do lamino-
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wania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do zaklejania kopert 
do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt 
biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia 
ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Watki do malowania ścian, Watki do maszyn do pi-
sania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki 
[poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 
lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki hi-
stologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, 
Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, Zakład-
ki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [arty-
kuły biurowe], Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], 
Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, Zszy-
wacze [artykuły biurowej, Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 Alby, Antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bieli-
zna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry (ochraniacze) zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
(bielizna damska), Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla 
rybaków, Kapelusze papierowe (odzież), Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
(odzież), Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papie-
rowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-

my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Su-
kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawa-
nia oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja progra-
mów typu telezakupy, 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 korespondencyjna, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
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wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne ze-
stawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań leka-
rza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyj-
ne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi zwią-
zane z listami prezentów, Usługi związane z przenoszeniem 
przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpo-
wiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, Wyna-
jem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamo-
wego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybu-
torów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i wypo-
sażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposa-
żenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy 
w celach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie infor-
macji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recen-
zji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, 
Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu 
osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w za-
kresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w za-
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w działalności gospodar-
czej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Za-
rządzanie w zakresie zamówień handlowych, 41 Chronome-

traż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo zawodowe, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów tele-
wizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Edu-
kacja religijna, Egzaminy edukacyjne dla użytkowników 
chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie pilotażu dronów, 
Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informacja o edukacji, In-
formacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, 
Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, 
Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na ta-
śmach wideo, Nauczanie indywidualne, Nauka gimnastyki, 
Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicznych, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów 
mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizo-
wanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organi-
zowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pi-
sanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż 
reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie 
wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, 
Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe pro-
gramy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty 
reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria fil-
mowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sport (Wypo-
życzanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie 
napisów [np. do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia fil-
mowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia 
herbaty], Szkoły z internatem, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłu-
maczenie języka migowego, Tresura zwierząt, Udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [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, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 
Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi arty-
stów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek ob-
jazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez asystentów 
dla osób wymagających specjalnej opieki [SNA], Usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły, Usługi edycji wideo na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie 
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kali-
grafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klu-
bów nocnych (rozrywka), Usługi klubów zdrowia [zdrowie 
i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub roz-
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów 
[wystawy], Usługi oceny w zakresie sprawności fizycznej 
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do celów szkoleniowych, Usługi orkiestry, Usługi parków roz-
rywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów mu-
zyki, Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi repor-
terskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szko-
leniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, Usługi 
technika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi tre-
nerskie, Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi im-
prez, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urzą-
dzeń do gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wy-
najmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów 
sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie 
akwariów pokojowych, Wypożyczanie aparatury oświetle-
niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj-
nych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie 
kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wy-
pożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie symula-
torów szkoleniowych, Wypożyczanie taśm wideo, Wypoży-
czanie zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawia-
nie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie [edukacja], Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w ce-
lach rozrywkowych lub kulturalnych, 43 Bary szybkiej obsługi 
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], De-
korowanie ciast, Dekorowanie żywności, Domy opieki dla 
osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Hotele dla 
zwierząt, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc 
w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rzeźbienie 
w jedzeniu, 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 restaura-
cji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, 
Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Wynajem budynków przenośnych, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmo-
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie 
dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, 
bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namio-
tów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapewnianie 
obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.
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(731) DZIERŻAWA ARKADIUSZ, Wodzisław Śląski
(540) (znak słowny)
(540) ŁZY
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aerometry, Akceleratory 
cząstek, Aktynometry, Akumulatorki, elektryczne, Akumula-
tory, elektryczne, Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Alidady [części składowe 
przyrządów optycznych], Alkoholomierze, Amperomierze, 
Analizatory powietrza, Analizatory wielkości nanocząsteczek, 
Anemometry, Anody, Anteny, Antykatody, Aparatura do de-
stylacji do celów naukowych, Aparatura do kontrolowania 
temperatury, Aparatura elektryczna do komutacji, Aparatura 

i przyrządy dla chemii, Aparaty do projekcji przezroczy, Apa-
raty fotograficzne, Aparaty rentgenowskie nie do celów me-
dycznych, Aparaty tlenowe do pływania podwodnego, 
Apertometry [optyka], Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Artykuły optyczne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Automaty biletowe, Automatyczne sekretar-
ki, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w opo-
nach pojazdów, Awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojaz-
dów, Balony meteorologiczne, Bankomaty, Barometry, Bate-
rie anodowe, Baterie do oświetlania, Baterie do papierosów 
elektronicznych, Baterie elektryczne do pojazdów, Baterie 
słoneczne, Betatrony, Bezpieczniki topikowe, Biochipy, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Biurowe urządzenia 
do dziurkowania kart, Błony rentgenowskie, naświetlone, 
Boje sygnalizacyjne, Brzęczyki, Buty chroniące przed wypad-
kami, napromieniowaniem i ogniem, Celowniki teleskopowe 
do broni artyleryjskiej, Celowniki teleskopowe do broni pal-
nej, Cewki [induktory], Cewki elektromagnetyczne, Cewki 
elektryczne, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem DNA, 
Chromatografy do celów laboratoryjnych, Chronografy [apa-
raty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], Ciemnie foto-
graficzne, Ciężarki do sond, Cukromierze, Cyfrowe stacje me-
teorologiczne, Cyfrowe termostaty do kontroli warunków 
klimatycznych, Cyklotrony, Cyrkle do mierzenia, Czarne 
skrzynki [rejestratory danych], Częstotliwościomierze, Czujni-
ki parkowania do pojazdów, Czujniki piezoelektryczne, Czyt-
niki [sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kre-
skowych, Czytniki książek cyfrowych, Dalekopisy, Dalmierze 
[odległościomierze], Densymetry, Densytometry, Diody elek-
troluminescencyjne z punktami kwantowymi [QLED], Diody 
świecące [LED], Dozowniki, Drogowe światła sygnalizacyjne 
[urządzenia sygnalizacyjne], Drukarki do biletów, Drukarki 
komputerowe, Drut bezpiecznikowy, Drut miedziany izolo-
wany, Druty [przewody] telefoniczne, Druty [przewody] tele-
graficzne, Druty magnetyczne, Dyktafony, Dynamometry 
[siłomierze], Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Dyski magne-
tyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Dysze wylotowe do węży 
pożarniczych, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Dzwonki do pobierania do telefonów 
komórkowych, Dzwonki sygnalizacyjne, Dźwigniowe wagi 
przesuwnikowe, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekierki pomiarowe, Ekrany [fotografia], Ekrany 
fluoryzujące, Ekrany projekcyjne, Ekrany radiologiczne do ce-
lów przemysłowych, Ekrany wideo, Elektrolizery, Elektronicz-
ne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne etykietki na towarach, Elektroniczne obroże 
treningowe dla zwierząt, Elektroniczne partytury, do po-
brania, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne sys-
temy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elektronicz-
ne tablice wyświetlające, Elektroniczne terminarze osobiste, 
Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, Elektryczne dzwonki 
do drzwi, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfiku-
jące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściem-
niacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Emotikony do pobrania 
na telefony komórkowe, Epidiaskopy [rzutniki], Ergometry, 
Etui na okulary, Etui na smartfony, Falomierze, Film kinemato-
graficzny, naświetlony, Filmy [błony] naświetlone, Filmy ry-
sunkowe animowane, Filtry do masek do oddychania, Filtry 
do użytku w fotografii, Filtry promieni ultrafioletowych 
do fotografii, Flary ratownicze, niewybuchowe i niepirotech-
niczne, Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie 
ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Fo-
tokopiarki, Fotometry, Futerały na przyrządy i aparaturę foto-
graficzną, Galwanometry, Gaśnice, Gazometry [urządzenia 
pomiarowe], Geodezyjne taśmy miernicze, Gęstościomierze, 



Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 65

Głośniki, Gniazdka elektryczne, Grafika do pobrania do tele-
fonów komórkowych, Grodzie akumulatorów elektrycz-
nych, Grzechotki sygnalizacyjne dla zwierząt do kierowania 
zwierzętami hodowlanymi, Gwizdki alarmowe, Gwizdki 
do przywoływania psów, Gwizdki sportowe, Gwizdki sy-
gnalizacyjne, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetycz-
ne, Igły do kompasów geodezyjnych, Igły gramofonowe, In-
kubatory dla kultur bakteryjnych, Instalacje elektryczne, In-
stalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, 
Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne 
pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy audio, Interfejsy 
komputerowe, Kable elektryczne, Kable koncentryczne, Ka-
ble rozruchowe do silników, Kable światłowodowe, Kalkula-
tory, Kalkulatory kieszonkowe, Kalorymetry, Kamery cofania 
do pojazdów, Kamery termowizyjne, Kamery wideo, Kami-
zelki kuloodporne, Kamizelki ratunkowe, Kapsuły ratunkowe 
przeznaczone do stosowania podczas klęsk żywiołowych, 
Karkasy dla cewek elektrycznych, Kartridże z grami wideo, 
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Karty pamięci 
do urządzeń do gier wideo, Kasety wideo, Kaski do jazdy 
konnej, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Kasy rejestru-
jące, Katody, Kątomierze [przyrządy pomiarowe], Kątowniki 
do mierzenia, Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopo-
dy ręczne), Klawiatury komputerowe, Klepsydry [czasomie-
rze], Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania 
i wydawania kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Koce gaśni-
cze, Koce ratunkowe, Kodery magnetyczne, Kodowane iden-
tyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty ma-
gnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, 
Kombinezony ochronne dla lotników, Komory dekompre-
syjne, Komórki fotowoltaiczne, Komparatory, Kompasy 
[przyrządy pomiarowe], Kompasy okrętowe, Komputery, 
Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe [PDA], Kompute-
ry przenośne [podręczne], Komutatory, Kondensatory, Kon-
densory optyczne, Końcówki [elektryczność], Korektory gra-
ficzne [urządzenia audio], Krokomierze [pedometry], Kryszta-
ły galenitu [detektory], Kuwety fotograficzne, Kwasomierze 
[areometry], Kwasomierze do akumulatorów, Laktometry 
[mlekomierze], Lampy błyskowe [fotografia], Lampy błysko-
we do aparatów fotograficznych, Lampy ciemniowe [foto-
grafia], Lampy elektronowe, Lampy elektronowe próżniowe 
[radio], Lampy optyczne, Lampy rentgenowskie, nie do ce-
lów medycznych, Lasery, nie do celów medycznych, Latarnie 
magiczne [aparaty projekcyjne], Latarnie sygnalizacyjne, 
Lepkościomierze, Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki 
obrotów, Liczydła, Liny sondujące, Logi [instrumenty pomia-
rowe], Lornetki, Lupy [optyka], Lustra [optyka], Lustra do kon-
troli pracy, Ładowarki do baterii, Ładowarki do papierosów 
elektronicznych, Łańcuszki do binokli, Łaty niwelacyjne 
[przyrządy geodezyjne], Łączniki elektryczne, Łodzie ratun-
kowe, Łyżki do odmierzania, Magnesy dekoracyjne, Magne-
tofony, Magnetowidy, Magnetyczne nośniki danych, Maneki-
ny do symulacji zderzeń, Manekiny reanimacyjne [przyrządy 
dydaktyczne], Manipulatory kulkowe [urządzenia kompute-
rowe], Maski do nurkowania, Maski do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Maski ochronne, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszyny do liczenia i sortowania 
pieniędzy, Maszyny faksymilowe, Maszyny i urządzenia 
do sondowania, Maszyny sumujące, Materiały na przewody 
instalacji elektrycznych [kable], Meble laboratoryjne, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych żetonami, Mechanizmy na mo-
nety lub żetony do włączania telewizorów, Megafony, Mem-
brany [akustyka], Membrany do aparatury naukowej, Metro-

nomy, Miarki [przyrządy miernicze], Miarki do mierzenia roz-
miaru pierścionka lub obrączki, Miarki krawieckie, Miary, 
Miary stolarskie, Mierniki, Mierniki sygnału satelitarnego, Mi-
krofony, Mikrometry, Mikroprocesory, Mikroskopy, Mikroto-
my, Miksery audio, Modele głowy do szkoleń dla fryzjerów 
[urządzenie dydaktyczne], Modemy, Monitory [programy 
komputerowe], Monitory [sprzęt komputerowy], Monitory 
wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub w ubraniach, 
Morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], Myszy 
[sprzęt do przetwarzania danych], Naboje na tusz, niena-
pełnione, do drukarek i fotokopiarek, Nadajniki [telekomuni-
kacja], Nadajniki sygnałów elektronicznych, Naklejki termo-
czułe, nie do użytku medycznego, Nakolanniki dla robotni-
ków, Nakrycia głowy w postaci kasków ochronnych, Napę-
dy dysków do komputera, Nauszniki do słuchawek, Neony 
reklamowe, Nici identyfikacyjne do przewodów elektrycz-
nych, Niwelatory, Nośniki do rejestracji dźwięku, Nośniki 
płyt ciemniowych [fotografia], Numeryczne wyświetlacze 
elektroniczne, Obiektywy [soczewki] do astrofotografii, 
Obiektywy [soczewki] optyka, Obiektywy do selfie, Obiek-
tywy powiększające, Obudowy głośników, Ochraniacze gło-
wy do uprawiania sportu, Ochraniacze zębów, Ochraniacze 
zębów do uprawiania sportu, Ochronniki przepięciowe, Od-
biorniki audiowizualne, Odbiorniki radiotelefoniczne, Od-
biorniki radiotelegraficzne, Odblaskowe kamizelki ochronne, 
Odgromniki, Odtwarzacze kaset, Odtwarzacze płyt DVD, Od-
twarzacze płyt fonograficznych, Odtwarzacze płyt kompak-
towych, Odważniki, Odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, napromienio-
waniem i ogniem, Odzież kuloodporna, Odzież przeznaczo-
na do użycia w laboratoriach, Ognioodporna odzież, Ogniwa 
galwaniczne, Ograniczniki [elektryczność], Ogrodzenia ze-
lektryfikowane, Okrągłe suwaki logarytmiczne, Oktanty, 
Okulary, Okulary 3D, Okulary inteligentne, Okulary ochronne 
do uprawiania sportu, Okulary przeciwoślepieniowe, Okulary 
przeciwsłoneczne, Omomierze, Oporniki elektryczne [rezy-
story], Oprawki do okularów, Oprogramowanie gier kompu-
terowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputero-
wych, nagrane, Oprogramowanie komputerowych wyga-
szaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Optyczne czytniki 
znaków, Optyczne nośniki danych, Organiczne diody elek-
troluminescencyjne [OLED], Oscylografy, Osłony azbestowe 
dla strażaków, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony 
głowy, Osłony obiektywów, Osłony ochronne na twarz dla 
robotników, Osłony przeciwodblaskowe, Osłony zabezpie-
czające przed iskrami, Osobiste urządzenia stereofoniczne, 
Owoskopy [prześwietlarki jaj], Ozonizatory [ozonatory], Pa-
chołki drogowe, Pagery radiowe, Pamięci komputerowe, Pa-
mięci zewnętrzne USB, Panele słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Parkometry, Paski do telefonów komór-
kowych, Pasy balastowe do nurkowania, Pasy bezpieczeń-
stwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia 
sportowego, Pasy do podpierania ciała podczas podnosze-
nia ciężarów, Paszporty biometryczne, Pedały wah wah 
[kaczki], Peryskopy, Piece do użytku laboratoryjnego, Pier-
ścienie kalibrujące, Piony ciężarkowe, Pipety laboratoryjne, 
Pirometry, Plandeki ochronne, Planimetry, Platformy opro-
gramowania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pli-
ki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, 
Plotery, Płytki dla układów scalonych, Płyty do akumulato-
rów elektrycznych, Płyty gramofonowe, Płyty kompaktowe 
[audio-wideo], Podkładki pod myszy komputerowe, Podpór-
ki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Podręczne słow-
niki elektroniczne, Pojemniczki na szkła kontaktowe, Pojem-
niki na szkiełka mikroskopowe, Pokrowce do komputerów 
kieszonkowych [PDA], Pokrowce do tabletów, Pokrowce 
na laptopy, Pokrowce na smartfony, Polarymetry, Pomiarowe 
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naczynia szklane, Pompy pożarnicze, Portfele elektroniczne 
do pobrania, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, Powłoki 
do identyfikacji przewodów elektrycznych, Poziomnice alko-
holowe, Poziomnice rtęciowe, Półprzewodniki, Prędkościo-
mierze do pojazdów, Probówki, Procesory centralne, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy 
komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, 
nabrane, Projektory, Projektory wideo, Prostowniki, Próżnio-
mierze, Pryzmaty [optyka], Przekaźniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przełączniki elektryczne, Prze-
mienniki, inwertory [elektryczność], Przenośne odtwarzacze 
multimedialne, Przepływomierze, Przetworniki elektryczne, 
Przewodniki elektryczne, Przewody akustyczne, Przewody 
elektryczne, Przezrocza [fotografia], Przyciski do dzwonków, 
Przykładnice pomiarowe, Przyłbice do spawania, Przyrządy 
do kosmografii, Przyrządy do mierzenia grubości skóry, Przy-
rządy do pomiarów geodezyjnych, Przyrządy do pomiaru 
odległości, Przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, Przyrządy 
do pomiaru rozmiaru palca, Przyrządy do pomiaru wagi, 
Przyrządy do pomiaru wysokości, Przyrządy do śledzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania 
temperatury, Przyrządy do wyznaczania azymutu, Przyrządy 
i urządzenia do badania materiałów, Przyrządy matematycz-
ne, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy nawigacyjne, 
Przyrządy obserwacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
zawierające okular, Przysłony [fotografia], Przyspieszeniomie-
rze, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Pulpity rozdziel-
cze [elektryczność], Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki 
przyłączeniowe [elektryczność], Radary, Radia [odbiorniki ra-
diowe], Radia samochodowe, Ramiona gramofonowe, Ramki 
cyfrowe do zdjęć, Ramki do przezroczy, Rastry do fotogra-
wiury, Ratownicze latarki laserowe, Reduktory [elektrycz-
ność], Refraktometry, Refraktomery, Regulatory napięcia 
do pojazdów, Regulatory prędkości do gramofonów, Regula-
tory świateł scenicznych, Rejestratory przebytej drogi [w mi-
lach] dla pojazdów, Reostaty, Respiratory do filtrowania po-
wietrza, Retorty, Rękawice azbestowe do ochrony przed wy-
padkami, Rękawice cybernetyczne, Rękawice dla nurków, 
Rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowskimi 
do celów przemysłowych, Rękawice do ochrony przed wy-
padkami, Rękawy do wskazywania kierunku wiatru, Roboty 
do nadzoru bezpieczeństwa, Roboty do teleprezencji, Robo-
ty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztucz-
ną inteligencję, Roboty laboratoryjne, Różdżki dla różdżkarzy, 
Rurki kapilarne, Rurki Pitota, Rurki z ustnikiem do oddychania 
pod wodą, Rury głosowe, Satelity do celów naukowych, 
Schody i drabinki pożarowe, Sekstansy, Sferometry, Siarko-
metry, Siatki bezpieczeństwa, Siatki zabezpieczające przed 
wypadkami, Skafandry dla nurków, Skanery [urządzenia 
do przetwarzania danych], Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki 
rozgałęźne [elektryczność], Słuchawki [zakładane na głowę], 
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Słuchawki telefoniczne, 
Smartfony, Soczewki do okularów, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Soczewki optyczne, Solomierze, Sonary, Sondy 
do celów naukowo-badawczych, Spektrografy, Spektrosko-
py, Sprawdziany do pomiarów gwintów, Sprzęgacze [urzą-
dzenia przetwarzające dane], Sprzęgacze akustyczne, Sprzęt 
komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Sprzęże-
nia elektryczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych, Stacje taśm magnetycznych dla komputerów, Statecz-
niki [oświetlenie], Statki pożarnicze, Statywy do aparatów fo-
tograficznych, Stereoskopy, Stojaki do retort, Stojaki przysto-
sowane do laptopów, Stoliki miernicze [przyrządy geodezyj-
ne], Stroboskopy, Styki elektryczne, Subwoofery, Suszarki 
do klisz [fotografia], Suszarki fotograficzne, Suwaki logaryt-
miczne, Suwmiarki, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 
Sygnały mgłowe, niewybuchowe, Symulatory ćwiczeń reani-

macyjnych, Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, 
Syreny, Szafy grające, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Szalki 
Petriego, Szklane obudowy do akumulatorów, Szkła kontak-
towe, Szkło optyczne, Sznurki do okularów, Szpule [fotogra-
fia], Śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, 
Światła błyskowe [sygnały świetlne], Światłowody, Tablety, 
Tablice połączeń, Tablice rozdzielcze [elektryczność], Tablice 
sterownicze [elektryczność], Tablice sygnalizacyjne, świetlne 
lub mechaniczne, Tace laboratoryjne, Tachometry, Taksome-
try, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobie-
gania wypadkom drogowym, Taśmy do czyszczenia głowic 
[nagrywanie], Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy magne-
tyczne, Telefoniczne urządzenia nadawcze, Telefony, Telefo-
ny bezprzewodowe, Telefony komórkowe, Telegrafy [urzą-
dzenia], Telepromptery [wyświetlacze tekstów], Teleskopy, 
Teodolity, Terminale do kart kredytowych, Termohigrometry, 
Termometry nie do celów medycznych, Termostaty do po-
jazdów, Tłumice, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfru-
jące], Torby do noszenia komputerów, Totalizatory, Transfor-
matory elektryczne, Transformatory podwyższające napię-
cie, Transpondery, Tranzystory [elektronika], Tratwy ratunko-
we, Triody, Tuby do głośników, Tuleje łączące do kabli elek-
trycznych, Tworniki [elektryczność], Tygle [laboratoryjne], 
Układy scalone, Urynometry, Urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, Urządzenia diagnostyczne nie do celów 
medycznych, Urządzenia do analizy gazu, Urządzenia 
do analizy żywności, Urządzenia do automatycznego kiero-
wania do pojazdów, Urządzenia do cięcia filmów, Urządzenia 
do czyszczenia płyt fonograficznych, Urządzenia do destyla-
cji do badań laboratoryjnych, Urządzenia do detekcji pod-
czerwieni, Urządzenia do fakturowania, Urządzenia do fer-
mentacji [urządzenia laboratoryjne], Urządzenia do fototele-
grafii, Urządzenia do głosowania, Urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, Urządzenia do kontroli frankowania, Urządze-
nia do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania 
dźwięku, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urzą-
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, Urządzenia 
do nabłyszczania odbitek fotograficznych, Urządzenia do na-
uczania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia 
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], 
nie do celów medycznych, Urządzenia do ochrony osobistej 
przed wypadkami, Urządzenia do oddychania, inne niż 
do sztucznego oddychania, Urządzenia do odmagnesowy-
wania taśm magnetycznych, Urządzenia do odtwarzania 
dźwięku, Urządzenia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia 
do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do pomiaru prędkości [fo-
tografia], Urządzenia do powiększania [fotografia], Urządze-
nia do projekcji wirtualnych klawiatur, Urządzenia do przele-
wania, przepompowania tlenu, Urządzenia do przetwarza-
nia danych, Urządzenia do regulowania kotłów, Urządzenia 
do rejestrowania czasu, Urządzenia do rejestrowania dźwię-
ku, Urządzenia do rejestrowania odległości, Urządzenia 
do stereoskopii, Urządzenia do suszenia odbitek fotograficz-
nych, Urządzenia do sygnalizacji morskiej, Urządzenia 
do światłokopii, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządze-
nia do wymiany igieł gramofonowych, Urządzenia do wywa-
żania, Urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia], Urządzenia elek-
trodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, Urządze-
nia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami 
kolejowymi, Urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, 
Urządzenia heliograficzne, Urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, 
Urządzenia i przyrządy do astronomii, Urządzenia i przyrządy 
do fizyki, Urządzenia i przyrządy do ważenia, Urządzenia 
i przyrządy do żeglugi morskiej, Urządzenia i przyrządy geo-
dezyjne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Urządzenia 
i sprzęt dla ratownictwa, Urządzenia jonizujące nie do prze-
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twarzania powietrza czy wody, Urządzenia kadrujące 
do przezroczy fotograficznych, Urządzenia katodowe uży-
wane przy zabezpieczaniu przed korozją, Urządzenia kine-
matograficzne, Urządzenia krawieckie do zaznaczania rąb-
ków, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycz-
nych, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery 
pokładowe], Urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektrycz-
ność], Urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, 
Urządzenia systemu GPS, Urządzenia telekomunikacyjne 
w postaci biżuterii, Urządzenia telewizyjne, Urządzenia testu-
jące, inne niż do celów medycznych, Urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Urządzenia wysokiej częstotli-
wości, Urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem 
rentgenowskim, nie do celów medycznych, Urządzenia zdal-
nego sterowania, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla nie-
mowląt, Wagi do listów, Wagi łazienkowe, Wagi pomostowe, 
Wagi precyzyjne, Walkie-talkie, Wariometry, Węże gaśnicze, 
Wideofony, Wilgotnościomierze, Wirówki laboratoryjne, Wi-
zjery do drzwi [judasze], Wizjery fotograficzne, Woltomierze, 
Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnie-
nia w zaworach, Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, 
Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia [spadku], Wskaźniki 
poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat elek-
trycznych, Wtyczki elektryczne, Wykrywacze [detektory], 
Wykrywacze dymu, Wykrywacze fałszywych monet, Wykry-
wacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowe-
go lub wojskowego, Wyładowcze lampy rurowe, elektrycz-
ne, inne niż do oświetlania, Wyłączniki samoczynne, Wyso-
kościomierze, Wyzwalacze migawki [fotografia], Wzbudniki 
elektryczne, Wzmacniacze, Wzmacniacze lampowe, Wzorni-
ki [przyrządy pomiarowe], Zaciski do nosa dla nurków i pły-
waków, Zakraplacze do odmierzania, inne niż do użytku me-
dycznego lub domowego, Zamki elektryczne, Zatyczki 
do uszu do nurkowania, Zawory elektromagnetyczne [prze-
łączniki elektromagnetyczne], Zdjęcia rentgenowskie, inne 
niż do celów medycznych, Zegarki inteligentne, Zegary kon-
trolne [czasomierze rejestrujące], Zelektryfikowane szyny 
do zawieszania reflektorów punktowych, Zespoły przewo-
dów elektrycznych do samochodów, Zestawy do korzysta-
nia z telefonu bez użycia rąk, Zestawy na głowę do rzeczy-
wistości wirtualnej, Zestawy soczewek [wzierniki, okulary], 
Złącza do przewodów elektrycznych, Złączki do przewo-
dów [elektryczność], Zmieniacze automatyczne [jukebox] 
do komputerów, Znaczniki [stolarstwo], Znaki cyfrowe, Znaki 
drogowe świecące lub mechaniczne, Znaki mechaniczne, 
Znaki nawigacyjne świetlne, Znaki, świecące, 16 Adresarki, 
Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Aktówki 
[artykuły biurowe], Akwaforty [grafika], Akwarele, Albumy 
do wklejania, Almanachy [roczniki], Aparaty do wykonywa-
nia winiet, Arkusze celulozy regenerowanej do owijania, Ar-
kusze z nutami w formie drukowanej, Arkusze z wiskozy 
do zawijania, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy, 
Atrament, Atrament korektorski [heliografia], Banknoty, Bibu-
ły, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, 
Bilety, Biuletyny informacyjne, Biurowe maszyny do stemplo-
wania, Bloki [artykuły papiernicze], Bony wartościowe, Brokat 
do celów biurowych, Broszury, Celuloidy do filmów animo-
wanych, Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Chorągiewki papierowe, Chromolitografie, Chus-
teczki do nosa [papierowe], Chusteczki papierowe do usu-
wania makijażu, Cyfry [czcionki drukarskie], Cyrkle kreślarskie, 
Czasopisma [periodyki], Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, 
Deski kreślarskie [rysownice], Diagramy, Dozowniki taśmy 
przylepnej [artykuły biurowe], Drukowane rozkłady, Ekierki 
do rysowania, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Ety-
kiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety papie-
rowe odprawionego bagażu, Etykiety z papieru lub kartonu, 

Figurki [statuetki] z papieru mâché, Filtry do kawy papierowe, 
Fiszki [materiały piśmienne], Folia samoprzylegająca z two-
rzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, Folie z bąbelkami z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Formularze [blankiety, 
druki], Formy do gliny modelarskiej [materiały dla artystów], 
Fotografie [wydrukowane], Fotograwiura, Frankownice 
do użytku biurowego, Futerały na matryce, Galwanotypy 
[poligrafia], Gazety, Girlandy papierowe, Glina do modelowa-
nia, Globusy, Grafity do ołówków, Gumki do ścierania, Hekto-
grafy, Identyfikatory [artykuły biurowe], Igły, rylce stalowe 
do akwafort, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kalka kopiują-
ca, Kalka płócienna, Kałamarze (wpuszczane w pulpit), Ka-
mienie litograficzne, Kartki muzyczne z życzeniami, Kartki 
z życzeniami, Karton, Karton z miazgi drzewnej [artykuły pa-
piernicze], Karty, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, 
Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [ar-
tykuły biurowe], Kasetki na stemple [pieczątki], Kaszty, ramy 
zecerskie [drukarstwo], Katalogi, Kątowniki kreślarskie, Kla-
merki, klipsy do papieru, Klawisze do maszyn do pisania, Klej 
rybi [karuk] do papieru lub do użytku domowego, Kleje 
do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Klipsy do etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Klipsy 
do piór i długopisów, Kokardy papierowe, inne niż pasman-
teria lub ozdoby do włosów, Komiksy, Koperty [artykuły pi-
śmienne], Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Korekto-
ry w płynie [artykuły biurowe], Korektory w taśmie [artykuły 
biurowe], Kreda do litografii, Kreda do pisania, Kreda do zna-
kowania, Kreda krawiecka, Kreda w sprayu, Krzywiki, Ksią-
żeczki do kolorowania, Książki, Kuwety malarskie, Lak do pie-
czętowania, Linijki [reglety] dla drukarzy, Linijki rysownicze 
[kreślarskie], Litograficzne dzieła sztuki, Łupkowe tabliczki 
do pisania, Makiety architektoniczne, Mapy geograficzne, 
Masy specjalne do pieczętowania do użytku piśmiennego, 
Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne lub nie, Maszy-
ny do pisania, Materiały do introligatorstwa, Materiały do mo-
delowania, Materiały do pakowania wykonane z krochmalu 
lub skrobi, Materiały do pisania, Materiały do rysowania, Ma-
teriały drukowane, Materiały filtracyjne z papieru, Materiały 
opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), Matryce, Matryce 
do druku ręcznego, Maty stołowe z papieru, Miseczki na far-
by wodne dla artystów, Modelina polimerowa, Nalepki, na-
klejki [materiały piśmienne], Narzędzia do słojowania i mar-
murkowania, Nawilżacze [artykuły biurowe], Nawilżacze 
do powierzchni klejących [artykuły biurowe], Niszczarki 
do papieru do użytku biurowego, Notatniki [notesy], Noże 
do papieru [artykuły biurowe], Numeratory, Obciągi offseto-
we z materiałów nietekstylnych, Obrazy [malarstwo], opra-
wione lub nie, Obrazy i zdjęcia, Obsadki do piór, Ochraniacze 
na palce do użytku biurowego, Ochronne okładki na książki, 
Odciskarki do kart kredytowych, nieelektryczne, Okładki 
na książeczki czekowe, Okładki na paszporty, Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Oleodruki, Ołówki, Ołówki na gra-
fit [ołówki automatyczne], Ołówki węglowe, Opaski na rękę 
do przytrzymywania przyborów dopisania, Opaski papiero-
we na cygara, Opłatki do pieczętowania, Osłony z papieru 
na doniczki, Palety dla malarzy, Pantografy [przyrządy kre-
ślarskie], Papier, Papier do elektrokardiografów, Papier do ma-
larstwa i kaligrafii, Papier do maszyn rejestrujących, Papier 
do pisania [listowy], Papier do radiogramów, Papier do użyt-
ku na stołach do badań, Papier do zawijania, Papier filtracyjny 
[bibuła], Papier higieniczny, Papier mâché, Papier parafino-
wany, Papier pergaminowy, Papier przebitkowy, Papier ryżo-
wy, Papier srebrny, Papier świecący, Papier w arkuszach [arty-
kuły piśmienne], Papier z miazgi drzewnej, Papierowe nakry-
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cia [obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Pasta do modelo-
wania, Pasta skrobiowa [klej] do celów papierniczych lub 
do użytku domowego, Pastele [kredki], Perforatory biurowe, 
Periodyki [czasopisma], Pędzle, Pędzle do pisania, Pieczątki 
z adresem, Pinezki, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra 
kulkowe, Pióra ze stali, Piórka do rysowania [grafiony], Plan-
sze, płytki grawerskie, Plany, Płótna malarskie, Płótno introli-
gatorskie, Płótno nasączone tuszem do powielaczy, Płótno 
nasączone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji 
dokumentów, Płytki adresowe do adresarek, Podkładki do pi-
sania z klipsem, Podkładki na biurko, Podkładki pod nakrycie 
z papieru, Podpórki do książek, Podpórki ręki dla malarzy, 
Podręczniki [książki], Podstawki do długopisów i ołówków, 
Podstawki pod kufle do piwa, Poduszki do stempli, pieczęci, 
Pojemniki na ołówki, Pojemniki na śmietany papierowe, Por-
trety, Powielacze, Prospekty, Próbki biologiczne do mikro-
skopów [materiał dydaktyczny], Przebitki [materiały piśmien-
ne], Przezrocza [materiały piśmienne], Przybory do wyciera-
nia tablic do pisania, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], 
Przyciski do papieru, Przykładnice kreślarskie, Przyrządy 
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje drukowane, 
Pudełka na pióra, Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudeł-
ka z papieru lub kartonu, Pudła na kapelusze z tektury, Ramki 
i stojaki do fotografii, Rejestry, księgi główne [książki], Repro-
dukcje graficzne, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki pa-
pierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Rolki do taśm 
barwiących, Ryciny [grawerowanie], Rylce do kopiowania ry-
sunków, Rysiki, Rysunki, Segregatory na luźne kartki, Serwetki 
stołowe papierowe, Skoroszyty, Skoroszyty do dokumentów, 
Skoroszyty na dokumenty, Skrobaki wymazujące biurowe, 
Spinacze do papieru, Spinacze do pieniędzy, Stalówki, Sta-
lówki ze złota, Steatyt [kreda krawiecka], Stemple do pieczę-
towania, Suche kalkomanie, Suszki do piór, Szablony [artyku-
ły piśmienne], Szablony do dekorowania żywności i napo-
jów, Szablony do wymazywania, Sznurek introligatorski, Szta-
lugi malarskie, Sztychy, ryty [grawiura], Szufelki do składu ty-
pograficznego, Szyldy z papieru lub z kartonu, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Śpiewniki, Tablice aryt-
metyczne, Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Tace 
do sortowania i liczenia pieniędzy, Tacki biurkowe, Taśma 
klejąca [materiały piśmienne], Taśmy [introligatorstwo], Ta-
śmy do kodów kreskowych, Taśmy do maszyn do pisania, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Taśmy i karty papie-
rowe do zapisu programów komputerowych, Taśmy przy-
lepne do celów papierniczych lub do użytku domowego, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły pa-
piernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [ze-
stawy], Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelek-
tryczne, Tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, Tkaniny 
introligatorskie, Torby papierowe, Torby papierowe do użyt-
ku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Torebki do goto-
wania w kuchniach mikrofalowych, Torebki do pakowania 
[koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, To-
rebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domo-
wych, Transparenty z papieru, Tuby z tektury, Tusz chiński, 
Tworzywa sztuczne do modelowania, Uchwyty do kredy, 
Uchwyty do stempli, pieczęci, Ulotki, Urządzenia do lamino-
wania dokumentów do użytku biurowego, Urządzenia 
do oprawiania fotografii, Urządzenia do zaklejania kopert 
do biura, Urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt 
biurowy], Urządzenia i maszyny do powielania, Urządzenia 
ręczne do etykietowania, Usuwalne znaczki (stemple), Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania 
żywności, Watki do malowania ścian, Watki do maszyn do pi-
sania, Washi [papier japoński], Wieczne pióra, Wierszowniki 
[poligrafia], Wkładki papierowe do szuflad, perfumowane 

lub nie, Wkłady atramentowe, Worki na śmieci wykonane 
z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wosk do modelowania 
nie do celów stomatologicznych, Wskaźniki do pokazywania 
szczegółów na tablicy, nieelektryczne, Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wycinki hi-
stologiczne [materiał szkoleniowy], Wykroje krawieckie, Wy-
pełnienie z papieru lub kartonu, Wyroby przeznaczone 
do wymazywania, Wzorce pisma do kopiowania, Wzornice 
perforowane do krosien żakardowych, Wzory do haftowania, 
Wzory do kalkowania, Zaczepy do kart indeksowych, Zakład-
ki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, Zawiadomienia 
[artykuły papiernicze], Zestawy drukarskie, przenośne [arty-
kuły biurowej, Zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], 
Zeszyty do pisania lub rysowania, Znaczki pocztowe, Zszy-
wacze [artykuły biurowe], Zszywki biurowe, Zwijacze 
do identyfikatorów [artykuły biurowe], 25 Alby, Antypośli-
zgowe akcesoria do obuwia, Bandany na szyję, Berety, Bieli-
zna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biusto-
nosze samonośne, Boa na szyję, Body [bielizna], Bokserki, 
Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, 
Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielo-
we, Czepki pod prysznic, Czubki do butów, Daszki [nakrycia 
głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina 
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary 
[ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garni-
tury, Getry (ochraniacze) zakładane na buty, Gorsety, Gorsety 
[bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhal-
ki, Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, Kamizelki dla 
rybaków, Kapelusze papierowe (odzież), Kaptury [odzież], 
Karczki koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Ki-
mona do karate, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kom-
binezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy 
wodnych, Korki do butów piłkarskich, Kostiumy kąpielowe, 
Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashgu-
ard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowa-
niem UV, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Krótkie ha-
leczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, 
Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce 
(odzież), Manipularze [liturgia], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mitry [nakrycia głowy], Mufki [odzież], 
Mundury, Mycki, piuski, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, 
Narzutki na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie 
gimnastyczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie 
wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla kierow-
ców samochodowych, Odzież dla rowerzystów, Odzież gim-
nastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana, Odzież papie-
rowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, 
nieelektryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalo-
we do obuwia, Opaski na głowę, Ornaty, Osłonki na obcasy, 
Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], 
Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pa-
sowej, Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy ela-
styczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjer-
skie, Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piża-
my, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część 
garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Poń-
czochy, Pończochy wchłaniające pot, Poszetki, Potniki, Pulo-
wery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki 
bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały 
kąpielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające 
pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje 
na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Su-
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kienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Sza-
liki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 
Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, 
z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Togi, 
Trykoty [ubrania], Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, 
welony [odzież], Wyprawki dziecięce [odzież], Wyroby poń-
czosznicze, 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Administrowanie programami dla osób często po-
dróżujących drogą powietrzną, Agencje informacji handlo-
wej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie da-
nych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzy-
mywanie informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt 
działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Badania bizne-
sowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania 
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa 
pracy, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzi-
nie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności 
gospodarczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych 
(Pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawa-
nia oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów biznesowych dla osób trzecich, Obróbka tekstów, 
Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Obsługiwanie 
centrali telefonicznych na rzecz innych, Opracowywanie CV 
dla osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Opty-
malizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Or-
ganizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizo-
wanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy 
towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja progra-
mów typu telezakupy, 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 korespondencyjna, 
Reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Re-
klama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy 
radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpo-
wszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sprzedaż 
detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne ze-
stawienia, Stenografia, Systematyzacja danych w kompute-
rowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji 
[dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja 
wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamo-

wych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi administracyjne w zakresie skierowań leka-
rza, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi aukcyj-
ne, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi handlu detalicznego on-line w zakresie dzwonków telefo-
nicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł 
sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu 
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlo-
wego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa biznesowego do-
tyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa-
nia, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi 
przeglądu prasy, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, 
Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biuro-
we], Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie wy-
wiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynko-
wego, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Usługi 
związane z listami prezentów, Usługi związane z przenosze-
niem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny handlowe, 
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materia-
łów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypo-
życzanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-wor-
kingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie ran-
kingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programa-
mi refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie 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 han-
dlowych, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Do-
radztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy 
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, 
Dystrybucja filmów, Edukacja religijna, Egzaminy edukacyjne 
dla użytkowników chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie 
pilotażu dronów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard, Informa-
cja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
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macja o rekreacji, Instruktaż w zakresie aikido, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy kore-
spondencyjne, Malowanie twarzy, Montaż taśm wideo, Na-
grywanie na taśmach wideo, Nauczanie indywidualne, Na-
uka gimnastyki, Nauka judo, Obsługa ogrodów zoologicz-
nych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Orga-
nizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizo-
wanie balów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyj-
nych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizo-
wanie i prowadzenie i prowadzenie konferencji, Organizowa-
nie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organi-
zowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie 
widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kul-
turalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów spor-
towych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scena-
riuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, 
Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja 
widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Pro-
wadzenie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], 
Przedszkola, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publiko-
wanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tek-
stów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc 
na pokazy, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów rekla-
mowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu -) [z wyjątkiem pojaz-
dów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Sprawdziany 
edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z ja-
pońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z internatem, 
Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, 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 rekreacyjnego, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dys-
trybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów estradowych, 
Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, Usługi 
edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wyma-
gających specjalnej opieki [SNA], Usługi edukacyjne świad-
czone przez szkoły, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi gier oferowane w systemie on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klu-
bowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych (roz-
rywka), Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi oceny 
w zakresie sprawności fizycznej do celów szkoleniowych, 
Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów fil-
mowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifiko-
wania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, 
Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy 
pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na po-
trzeby realizacji wydarzeń, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie kom-

ponowania muzyki, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
(rozrywka), Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne 
niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty [na-
uczanie], Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi zwią-
zane z dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i tele-
wizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, Wynajem urządzeń 
kinematograficznych, Wynajmowanie kortów tenisowych, 
Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie sta-
dionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożycza-
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub 
do studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatral-
nych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kino-
wych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magne-
towidów, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożycza-
nie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, 
Wypożyczanie symulatorów szkoleniowych, Wypożyczanie 
taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli 
na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie 
[edukacja], Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użyt-
kowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, 43 Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystycz-
ne, Hotele dla zwierząt, Informacje i doradztwo w zakresie 
przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Motele, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Pensjonaty, Restauracje samoobsługowe, Re-
zerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hote-
lach, Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi barowe, Usługi 
barów z fajkami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi osobi-
stych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwa-
terowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi re-
stauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyjne, Usługi re-
zerwacji pokojów, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], Wynajem budynków przenośnych, Wyna-
jem urządzeń oświetleniowych, Wynajmowanie sal na ze-
brania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypożyczanie krze-
seł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
namiotów, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Zapewnia-
nie obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.

(210) 530548 (220) 2021 06 21
(731) ELEPHANT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) cottonpark
(510), (511) 39 Prowadzenie agencji i biur turystycznych oraz 
usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjona-
tów), Organizowanie wycieczek, wycieczek morskich oraz po-
dróży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, Orga-
nizowanie wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie, Usługi 
transportu pasażerskiego oraz transportu przedmiotów war-
tościowych, Usługi transportu lądowego, w tym autobusami, 
samochodami, kolejami, usługi transportu wodnego rzecz-
nego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym: barka-
mi, łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu 
powietrznego, czarterowanie, Usługi informacji, rezerwacji 
i pośrednictwa w transporcie, 43 Prowadzenie agencji i biur 
zakwaterowania oraz rezerwacji noclegów (hotele, pensjona-
ty, domy wypoczynkowe i turystyczne, kempingi, kwatery), or-
ganizowanie obozów wakacyjnych (zakwaterowanie), Prowa-
dzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli, pensjonatów, 
domów wypoczynkowych, domów turystycznych, moteli, 
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kempingów, Usługi barowe oraz posiłków restauracyjnych, 
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kantyn, kawiarni, 
kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych.

(210) 530570 (220) 2021 06 21
(731) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) AUFORIA
(510), (511) 5 Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów lecz-
niczych, Zioła lecznicze, Medyczna marihuana, Medyczne 
konopie siewne, Mieszanki ziołowe do użytku medyczne-
go, Lecznicze dodatki do żywności, Herbata lecznicza, Ma-
ści o właściwościach leczniczych, Olej konopny dla celów 
medycznych, Zdrowotna żywność z konopi, Susz konopny 
o właściwościach konopny, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany 
suszonych leczniczych konopi siewnych oraz produktów 
na ich bazie, Usługi sprzedaży detalicznej medycznych 
konopi siewnych i medycznej marihuany suszonych lecz-
niczych konopi siewnych oraz produktów na ich bazie, 
Usługi sprzedaży świadczone on-line w zakresie sprzeda-
ży medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany 
suszonych leczniczych konopi siewnych oraz produktów 
na ich bazie, Usługi reklamowe promocyjne medycznych 
konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych leczni-
czych konopi siewnych oraz produktów na ich bazie.

(210) 530620 (220) 2021 06 23
(731) DĄBROWSKI JACEK INTERZOO, Jelcz-Laskowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRIVOR

(531) 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla 
psów, Karma dla kotów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczo-
ne on-line w zakresie następujących towarów: karma dla 
zwierząt domowych, karma dla psów, karma dla kotów.

(210) 530621 (220) 2021 06 23
(731) GONTARZ-JASKÓLSKA URSZULA WYDAWNICTWO 

ZŁOTE RUNO, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTE RUNO

(531) 05.03.20, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 Książki, Materiały drukowane, Publikacje dru-
kowane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone on-line 
w zakresie następujących towarów: książki, materiały druko-
wane, publikacje drukowane.

(210) 530622 (220) 2021 06 23
(731) OLSZANIEC-KOZAKIEWICZ ILONA, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISSIMA

(531) 05.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycz-
nej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi 
w zakresie zabiegów upiększających, Chirurgia, Chirurgia pla-
styczna, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi 
medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Le-
czenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podob-
nych urazów (judo-seifuku), Usługi dietetyków, Udzielanie 
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywienio-
wego, Opieka psychologiczna, Usługi medyczne, Świadczenie 
usług medycznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Or-
ganizowanie leczenia medycznego, Fizjoterapia, Usługi elek-
troterapii dla fizjoterapii, Usługi w zakresie krioterapii, Udziela-
nie informacji dotyczących badań fizykalnych, Usługi fizjote-
rapii, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne 
dla twarzy, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Dopasowanie 
urządzeń i aparatów ortopedycznych, Usługi doradcze w za-
kresie implantów ortopedycznych, Terapia zajęciowa i rehabi-
litacja, Terapia ciepłem [medyczna].

(210) 530623 (220) 2021 06 21
(731) POLSKIE WODY LECZNICZE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BĄDŹ GÓRĄ

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, woda mineralna, 
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana.

(210) 530626 (220) 2021 06 22
(731) MONROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Wędzenie żywności.



72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2021

(210) 530656 (220) 2021 06 23
(731) GROCHOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) less is core
(510), (511) 42 Architektura, Projektowanie architekto-
niczne, Badania architektoniczne, Usługi architektoniczne 
i inżynieryjne, Projektowanie architektoniczne dekoracji 
wnętrz, Usługi architektury wnętrz, Zarządzanie projektami 
architektonicznymi, Projektowanie budynków, Profesjonal-
ne doradztwo w zakresie architektury, Wzornictwo prze-
mysłowe, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Usługi projektowania wnętrz budynków, 
Opracowanie projektów technicznych w dziedzinie bu-
downictwa, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Pro-
jektowanie budowlane.

(210) 530657 (220) 2021 06 23
(731) BALTIC ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Nowa Sól

(540) (znak słowny)
(540) BalticBHP
(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Izolo-
wana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadka-
mi lub urazami, Kombinezony ochronne [przeciw wypad-
kom lub urazom], Maski ochronne, Maski ochronne przed 
zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, 
Nagolenniki do ochrony przed urazami [inne niż artykuły 
sportowe lub części strojów sportowych], Nakrycia głowy 
do ochrony przed urazami, Obuwie ochronne chronią-
ce przed wypadkami lub urazami, Ochraniacze na łokcie 
do ochrony przed wypadkami [inne niż artykuły sporto-
we], Ochraniacze termiczne [odzież] do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Ochraniacze czaszki do ochro-
ny przed urazami, Ochraniacze twarzy do ochrony przed 
wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza [chro-
niąca przed wypadkami lub urazami], Ochronna odzież 
termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, 
Ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub 
urazom, Ochronne nakrycia głowy, Ochronne okulary, 
Ochronne osłony na twarz dla spawaczy, Odblaskowe 
kamizelki ochronne, Odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, Odzież do ochrony przed działaniem środków 
chemicznych, Odzież do ochrony przed zagrożeniami 
biologicznymi, Odzież ochronna chroniąca przed wypad-
kami lub urazami, Odzież skórzana do ochrony przeciwko 
wypadkom lub urazom, Okulary ochronne do ochrony 
oczu, Opaski [świecące] do ochrony przed wypadkami 
lub urazami, Osłony ochronne na twarz, Osłony ochron-
ne na twarz dla robotników, Rękawice do celów przemy-
słowych do ochrony przed urazami, Rękawice azbestowe 
do ochrony przed wypadkami, Rękawice do ochrony 
przed wypadkami lub urazami, Rękawice do ochrony 
przed promieniami rentgenowskimi do celów przemysło-
wych, Soczewki do ochronnych masek na twarz, Ubrania 
ochronne przeciwko urazom.

(210) 530661 (220) 2021 06 23
(731) 70mai Co., Ltd., Szanghaj, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 70mai

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Baterie do ponownego ładowania, Ogniwa 
galwaniczne, Stacje ładowania do pojazdów, Akumulatory 
do pojazdów elektrycznych.

(210) 530668 (220) 2021 06 23
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 530669 (220) 2021 06 23
(731) REFLOACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) (znak słowny)
(540) Polar Fox
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
akcesoriów odblaskowych do zapobiegania wypadkom, 
a w szczególności: kamizelek, opasek, breloków, zawieszek, 
smyczy, worków, kulek, patyczków, latarek, akcesoriów rowe-
rowych.

(210) 530670 (220) 2021 06 23
(731) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno
(540) (znak słowny)
(540) BIOKURATOR
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki che-
miczne do nawozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kom-
post, obornik, nawozy, Mieszanki substancji chemicznych 
i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy 
rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, 
Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego 
lub celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów 
medycznych lub weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mi-
neralne preparaty do użyźniania gleby, Nawozy biologicz-
ne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy użyźniające 
glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulepszania gle-
by, Polepszacze do gleby, Preparaty do odżywiania gleby, 
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produk-
tów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do celów rolni-
czych.

(210) 530673 (220) 2021 06 23
(731) WĄSALA-OPONOWICZ PATRYCJA WASALA, Staszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wasalaa
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(531) 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Przyrządy do mierzenia czasu, Pudełka na biżuterię 
i pudełka na zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy -), Przy-
rządy chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby 
biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżute-
ria], 18 Laski, kijki marszowe i trekkingowe, Parasole i para-
solki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania 
dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki i parasole (duże), 
25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież.

(210) 530724 (220) 2021 06 24
(731) NITECKA MILENA LAS, Radomsko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGAJNIK

(531) 05.11.10, 06.19.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Organizowanie 
posiłków w hotelach, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(210) 530725 (220) 2021 06 24
(731) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Wyroby farmaceutyczne, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Leki, Żywność i substancje dietetyczne do ce-
lów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplemen-
ty diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Zioła lecznicze, 
Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty lecznicze, 
Napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe, Ekstrakty zio-
łowe, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty 
diagnostyczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Preparaty farmaceu-
tyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów medycznych, 
Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, 
Środki medyczne przeciw poceniu się, Płyny do przemy-
wania oczu, Sole kąpielowe do celów leczniczych, Pomadki 
do celów leczniczych, Preparaty do usuwania grzybicy, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty me-
dyczne do odchudzania, Preparaty i artykuły dentystyczne 

oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 32 Napoje bez-
alkoholowe, Napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, 
węglowodanowe, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty 
do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esen-
cje do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogaco-
ne witaminami i minerałami, 35 Usługi sprzedaży towarów: 
produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność 
i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineral-
ne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy, zioła 
lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów 
medycznych, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów 
leczniczych, środki medyczne przeciw poceniu się, płyny 
do przemywania oczu, sole kąpielowe do celów leczniczych, 
pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia 
soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, 
preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty lecz-
nicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywie-
niowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, 
solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe 
pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub 
solami mineralnymi, przyprawy, napary, herbaty, dodatki 
smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki 
esencyjne) jako polepszacze smaku żywności, napoje bezal-
koholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje 
proteinowe, napoje węglowodanowe, zaprawy do napojów, 
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncen-
traty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, 
napoje wzbogacone witaminami i minerałami, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Rekla-
ma, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowa-
nie działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo han-
dlowe, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, 
Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradz-
two w zakresie organizowania i zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Or-
ganizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi 
dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, 
Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja 
danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie 
i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozy-
skiwanie informacji do komputerowych baz danych, Aktu-
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające 
na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i rekla-
mowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru 
produktów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 530727 (220) 2021 06 24
(731) HONAT 3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) HONAT 3 GROUPE
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i kon-
strukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usłu-
gi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi do-
radztwa budowlanego, Usługi nadzoru budowlanego w za-
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kresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej 
[w trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego 
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usuwanie 
gruzu z budynków [usługi budowlane], Usługi budowlane 
w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, Doradztwo 
inżynieryjne (usługi budowlane), Doradztwo w zakresie inży-
nierii wodno-lądowej [usługi budowlane].

(210) 530728 (220) 2021 06 24
(731) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ewa Schmitt

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 10 Elektryczne przyrządy do masażu, Aparaty 
do masażu, Rękawice do masażu, Elektryczne masażery ko-
smetyczne, Przyrządy do masażu estetycznego, Masażery 
jadeitowe w formie płytek i rollerów do twarzy i ciała, Masa-
żery do ciała, skóry głowy i twarzy w postaci szczotek, Elek-
tryczne urządzenia do masażu głowy do użytku domowego, 
Masażery do głowy, Nieelektryczne urządzenia do masażu, 
Przyrządy do masażu ręcznego, Przybory do masażu, Przy-
bory do usuwania kleszczy i żądeł, Zatyczki do uszu.

(210) 530734 (220) 2021 06 24
(731) BLACHOTRAPEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rabka-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROOFI

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 Blacha [płyty, arkusze], Blacha aluminiowa, Bla-
cha stalowa cienka, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Bla-
charskie materiały budowlane, Dachówki metalowe, Dacho-
we rynny metalowe, Daszki z metalu z umocowanymi lub ru-
chomymi listwami, Klamry metalowe, Materiały blacharskie 
dla budownictwa, Metalowe elementy dachowe, Metalowe 
materiały dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalo-
we płyty dachowe, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe 
grzbiety dachu, Metalowe naroża dachu, Metalowe więźby 
dachowe, Metalowe rynny, Metalowe uchwyty rynnowe, 
Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okładziny metalowe 
do użytku w budownictwie, Platerowane stalowe blachy i ar-
kusze, Płytki dachowe metalowe, Pokrycia dachowe metalo-
we, Rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, Rynny 
metalowe do rozpraszania wody deszczowej, Zaciski [klam-
ry] metalowe.

(210) 530845 (220) 2021 06 25
(731) KROC MICHAŁ, Łowicz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) intenso FOLLOW YOUR PASSION

(531) 26.04.03, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Skarpety termoaktywne, Skarpety do spania, 
Skarpety do kostek, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stop-
ki], Skarpetki wełniane, Skarpetki sportowe, Skarpetki męskie, 
Skarpetki, Skarpetki dla sportowców, Skarpetki dla niemow-
ląt i małych dzieci, Skarpetki antypoślizgowe, Skarpetki prze-
ciwpotne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym 
sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: 
skarpety termoaktywne, skarpety do spania, skarpety do ko-
stek, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], skarpetki 
wełniane, skarpetki sportowe, skarpetki męskie, skarpetki, 
skarpetki dla sportowców, skarpetki dla niemowląt i małych 
dzieci, skarpetki antypoślizgowe, skarpetki przeciwpotne.

(210) 530852 (220) 2021 06 29
(731) CZECH DOMINIK CALZE MODA CZECH DOMINIK, 

Tomaszów Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA ZE moda

(531) 02.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tek-
stylnych.

(210) 530853 (220) 2021 06 29
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKSTAR

(531) 01.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Napoje owoco-
we i soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energe-
tyzujące.

(210) 530856 (220) 2021 06 25
(731) PAŁŻEWICZ MAŁGORZATA ŚWIAT MUZYKI, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Energia = Moc x Charakter²
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, aktówki [artykuły biurowe], albumy do wklejania, 
almanachy [roczniki], artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
atlasy, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze], 
broszury, czasopisma [periodyki], fiszki [materiały piśmienne] 
kalendarze, kartki życzeniami, kartki muzyczne z życzeniami, 
katalogi, książeczki do kolorowania, książki, komiksy, materia-
ły do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, 
materiały piśmienne, materiały szkoleniowe I instruktażowe 
[z wyjątkiem aparatów], nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], papier, papier do pisania [listowy], papier w arkuszach 
[artykuły piśmienne], periodyki [czasopisma], pieczęcie 
[stemple], przybory szkolne [artykuły piśmienne], publika-
cje drukowane, podręczniki [książki], ulotki, 41 Dystrybucja 
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filmów, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie pro-
gramów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na żądanie, fotografia, fotoreporta-
że, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, informacja 
o Imprezach rozrywkowych, kształcenie praktyczne [poka-
zy], kultura fizyczna, nauczanie indywidualne, organizowa-
nie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem innych 
osób, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie 
zawodów sportowych, pisanie piosenek, produkcja mu-
zyczna, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych 
książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty 
reklamowe, redagowanie tekstów [innych niż testy rekla-
mowe], sprawdziany edukacyjne, szkoły z internatem, usłu-
gi edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych [nie do pobrania], tłumaczenia, przed-
szkola, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizo-
wanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadze-
nie kongresów, kultura fizyczna, wyższe uczelnie [edukacja].

(210) 530859 (220) 2021 06 28
(731) IŁ CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.13.01, 24.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Agen-
cja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje nieru-
chomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo-
ściami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa lub wy-
najem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich), 
Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie finansowa-
nia zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udziela-
nie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednic-
twem Internetu, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi 

agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usłu-
gi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usłu-
gi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nie-
ruchomości, Usługi związane z inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszka-
niowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi 
nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, 
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Finansowanie in-
westycji budowlanych, Pozyskiwanie kapitału, Pobieranie 
czynszu, Sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie finan-
sowe działalności sportowej, 37 Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Informacja bu-
dowlana, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi doradcze 
i informacyjne dotyczące budownictwa, Konserwacja i na-
prawa budynków, Budowanie domów.

(210) 530860 (220) 2021 06 28
(731) STANISŁAWCZYK MARIUSZ, Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QFUTURE

(531) 27.01.01, 29.01.06
(510), (511) 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, 
Usuwanie odpadów [obróbka odpadków], Odpadki - nisz-
czenie, Recykling odpadów, Sortowanie odpadów i materia-
łów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie 
śmieci i odpadów.

(210) 530861 (220) 2021 06 28
(731) JONCZYK MAGDALENA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ASEKO
(510), (511) 45 Usługi prawne, Doradztwo w sporach sądo-
wych, Dostarczanie informacji prawnych, Pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo proce-
sowe, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień praw-
nych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii praw-
nych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie 
mediacji, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi prawne związane z negocja-
cją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane 
z tworzeniem i rejestracją firm.

(210) 530867 (220) 2021 06 28
(731) MATRACKI ROBERT MAGDA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISION
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(531) 07.11.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Usługi finansowe, faktoring, pożyczki (usługi 
finansowe), wynajmowanie pomieszczeń biurowych (nieru-
chomości), 39 Spedycja krajowa i międzynarodowa, trans-
port krajowy i międzynarodowy, pośrednictwo frachtowe, 
pośrednictwo w transporcie, logistyka transportu, infor-
macja o transporcie, maklerstwo transportowe, rezerwacja 
transportu, fracht, przewożenie ładunków, przewóz samo-
chodami ciężarowymi.

(210) 530869 (220) 2021 06 28
(731) BRYKSY M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bryksy budująca pewność

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, Agencje reklamowe, 
Reklama, Usługi marketingowe, 36 Agencje nieruchomo-
ści, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wy-
najem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Zarządzanie nieruchomością, 37 Budow-
nictwo, Konsultacje budowlane, Malowanie, Murarstwo, 
Nadzór budowlany, Rozbiórka budynków, Tynkowanie, 
Usługi doradztwa budowlanego, Budownictwo, Wynajem 
sprzętu budowlanego, Izolowanie budynków, Usługi do-
radztwa budowlanego, 42 Usługi architektoniczne, Pro-
jektowanie budowlane.

(210) 530872 (220) 2021 06 29
(731) RZEPCZYK ALAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI ROBOT POLSKA

(531) 26.04.12, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Roboty do zastosowania w przemyśle, Roboty 
do użytku przemysłowego, Roboty przemysłowe, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Automaty przemy-
słowe stosowane do produkcji, 8 Sztućce, noże kuchenne 
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, Japońskie noże 
kuchenne do siekania.

(210) 530875 (220) 2021 06 29
(731) EFEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) EFEZ
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, 
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, przygoto-
wanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, 
usługi kateringowe.

(210) 530881 (220) 2021 06 29
(731) ŁENCZYŃSKI MICHAŁ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Razem

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Promocja sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów 
i usług poprzez sponsorowanie, Usługi w zakresie tworzenia 
marki (reklama i promocja), Doradztwo biznesowe, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Doradztwo związane z za-
rządzaniem, Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promo-
cyjnych, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością 
gospodarczą i marketingu, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Reklama.

(210) 530891 (220) 2021 06 29
(731) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główczyce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kelfield

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Wodór (H), 39 Dystrybucja energii odnawial-
nej, Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych, 
Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie wo-
doru, Transport gazu, Transport paliw gazowych, Transport 
wodoru, 40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elek-
trycznej, Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, 
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

(210) 530894 (220) 2021 06 28
(731) CHEN HAITAO, Kajetany
(540) (znak słowny)
(540) UIUJ
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 530896 (220) 2021 06 29
(731) PLUS MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLUSMARKET

(531) 07.03.11, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrod-
niczych, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie pro-
duktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związa-
ne z produktami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 



Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 77

w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie materiałów budowlanych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z ręcznymi urządzeniami do budo-
wy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzę-
dziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi 
handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domo-
wego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toale-
towymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych.

(210) 530898 (220) 2021 06 29
(731) JÓZEFACKI TOMASZ CORNER, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) TOMMY BURGER
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Grillowane filety rybne, 
Burgery mięsne, Buliony mięsne, Produkty mięsne w formie 
burgerów, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Potrawy mięsne 
gotowane, Przetworzone produkty mięsne, Krokiety, Burgery 
warzywne, Gotowe dania warzywne, Mieszanki warzywne, 
Sałatki warzywne, Burgery z tofu, Przekąski na bazie tofu, 
Warzywa grillowane, Zagęszczone sosy pomidorowe, Krojo-
ne warzywa, Konserwowane warzywa, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa marynowane, Warzywa przetwo-
rzone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Krojone owoce, 
Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Suszone 
owoce, Krewetki obrane, Frytki, Smażone ziemniaki (placki 
ziemniaczane), Steki z mięsa, Steki z ryb, Schłodzone dese-
ry mleczne, Desery owocowe, Zupy z makaronem, Przekąski 
na bazie sera, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka 
w panierce], 30 Tortille, Lody, Lody z owocami, Wrapy z kur-
czakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Sałatka z makaronem, 
Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Koncentraty warzywne stosowane jako przypra-
wy, Sosy do sałatek, Sosy na bazie majonezu, Sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, Cheeseburgery, Kanapki, Kanapki tosto-
we opiekane, Kanapki z mięsem, Kanapki z rybą, Kanapki 
zawierające sałatę, Nadziewane kanapki, Tacos [danie mek-
sykańskie], Bułki, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Sosy do mięsa z grilla, Sosy 
do pizzy, Sosy sałatkowe [dressingi], Panierki z przyprawami 
do mięs, ryb, drobiu, Przyprawione mieszanki panierkowe 
do smażenia w głębokim tłuszczu, 32 Lemoniada, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje 

na bazie soków owocowych, Wody mineralne i gazowane, 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki warzywne, 
Soki owocowe [napoje], 43 Usługi świadczone przez bary 
bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Restauracje z grillem, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Pizzerie, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 530899 (220) 2021 06 29
(731) JÓZEFACKI TOMASZ CORNER, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOMMY BURGER

(531) 26.05.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, Grillowane filety rybne, 
Burgery mięsne, Buliony mięsne, Produkty mięsne w formie 
burgerów, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Potrawy mięsne 
gotowane, Przetworzone produkty mięsne, Krokiety, Burgery 
warzywne, Gotowe dania warzywne, Mieszanki warzywne, 
Sałatki warzywne, Burgery z tofu, Przekąski na bazie tofu, 
Warzywa grillowane, Zagęszczone sosy pomidorowe, Krojo-
ne warzywa, Konserwowane warzywa, Warzywa kapustne, 
przetworzone, Warzywa marynowane, Warzywa przetwo-
rzone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Krojone owoce, 
Owoce aromatyzowane, Owoce konserwowane, Suszone 
owoce, Krewetki obrane, Frytki, Smażone ziemniaki (placki 
ziemniaczane), Steki z mięsa, Steki z ryb, Schłodzone dese-
ry mleczne, Desery owocowe, Zupy z makaronem, Przekąski 
na bazie sera, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka 
w panierce], 30 Tortille, Lody, Lody z owocami, Wrapy z kur-
czakiem, Zawijana kanapka typu wrap, Sałatka z makaronem, 
Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Koncentraty warzywne stosowane jako przypra-
wy, Sosy do sałatek, Sosy na bazie majonezu, Sól, przyprawy 
i dodatki smakowe, Cheeseburgery, Kanapki, Kanapki tosto-
we opiekane, Kanapki z mięsem, Kanapki z rybą, Kanapki 
zawierające sałatę, Nadziewane kanapki, Tacos [danie mek-
sykańskie], Bułki, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Pikantne sosy, czatnej i pasty, Sosy do mięsa z grilla, Sosy 
do pizzy, Sosy sałatkowe [dressingi], Panierki z przyprawami 
do mięs, ryb, drobiu, Przyprawione mieszanki panierkowe 
do smażenia w głębokim tłuszczu, 32 Lemoniada, Bezalko-
holowe napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Wody mineralne i gazowane, 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki warzywne, 
Soki owocowe [napoje], 43 Usługi świadczone przez bary 
bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem (catering), Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Restauracje z grillem, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Pizzerie, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary].
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(210) 530916 (220) 2021 06 29
(731) SKIBA DANIEL, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DMR GROUP

(531) 26.07.21, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu.

(210) 530918 (220) 2021 06 30
(731) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FITOLISET
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, 
Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, 
Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust 
w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające 
zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty 
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty 
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, 
szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki 
wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty 
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów 
leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne 
środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetycz-
ne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, 
Produkty biologiczne do celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopo-
chodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gip-
sowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty 
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 
10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna 
do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycz-
nych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgicz-
ne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły or-
topedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, 
Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycz-
nych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(210) 530930 (220) 2021 06 30
(731) BIERNAT ANNA, Kęty
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nayko

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

(210) 530945 (220) 2021 06 30
(731) TARASIN IWONA, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA Bajeczna

(531) 25.01.05, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia 
i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi 
w zakresie żywności i napojów na wynos.

(210) 530952 (220) 2021 06 30
(731) MANGONE SIMONE, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) Bube
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 43 Kafeterie [bufety], Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Bary sałatkowe, Bary przekąsko-
we, Bary, Snack-bary, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żyw-
ności, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywa-
nia posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje 
samoobsługowe, Rzeźbienie w jedzeniu, Stołówki, Usługi 
barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, 
Usługi barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wy-
nos, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, 
Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi snack-
-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Hotelowe 
usługi kateringowe, Usługi hotelowe, Usługi osobistych ku-
charzy, Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach 
udon i soba, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restau-
racyjne świadczone przez hotele, Wypożyczanie urządzeń 
do gotowania.

(210) 530956 (220) 2021 06 30
(731) KEENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) CHEF INGREDIENTS
(510), (511) 29 Alginiany do celów kulinarnych, Agar-agar 
do celów kulinarnych, Lecytyna do celów kulinarnych, Eks-
trakty alg do celów spożywczych, Oleje uwodornione do ce-
lów spożywczych, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 
Ikra rybia do celów spożywczych, Mieszanka olejów [do ce-
lów spożywczych], Olej kostny [do celów spożywczych], Soja 
konserwowa do użytku spożywczego, Olej arachidowy 
[do celów spożywczych], Suszone wodorosty spożywcze 
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[hoshi-wakame], Łój spożywczy: Aloes spożywczy, Oleje 
spożywcze, Oleje utwardzone do celów spożywczych, Oleje 
roślinne do celów spożywczych, Pyłki sosny przygotowane 
do użytku spożywczego, Mleko w proszku do celów spo-
żywczych, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Prze-
tworzone wodorosty spożywcze, Żelatyna, Proszki owoco-
we, Proszki warzywne, Proszek kokosowy, Mleko w proszku, 
Śmietana w proszku [produkty mleczne], Mleko w proszku 
o różnych smakach, do przyrządzania napojów, Białka jaj 
w proszku, Mleko kozie w proszku, Mleko sojowe w proszku, 
Masła orzechowe w proszku, Liofilizowane tofu w kawałkach 
[kohri-dofo], Liofilizowane mięso, Mięso liofilizowane, Warzy-
wa liofilizowane, Liofilizowane warzywa, Kurczak liofilizowa-
ny, Owoce przetworzone, Owoce aromatyzowane, Pektyna 
owocowa, Suszone owoce, Kandyzowane owoce, Owoce 
glazurowane, Przetworzone owoce liczi, Skórki owocowe 
[suszone puree owocowe], Przeciery owocowe, Przetworzo-
ne owoce morza, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, 
Pasta z owoców tłoczonych, Ekstrakty z owoców morza, Pa-
sta z owoców morza, Produkty z suszonych owoców, Prze-
tworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin 
strączkowych, Mieszanki do zup, Mieszanki warzywne, Mie-
szanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki 
owoców i orzechów, Oleje mieszane do żywności, Czereśnie, 
przetworzone, Daktyle, przetworzone, Soja [przetworzona], 
Przetworzone brzoskwinie, Przetworzone jabłka, Przetwo-
rzona spirulina, Nasiona przetworzone, Migdały przetworzo-
ne, Oliwki [przetworzone], Szpinak [przetworzony], Groszek, 
przetworzony, Warzywa przetworzone, Przetworzone more-
le, Przetworzone buraki, Przetworzone karczochy, Przetwo-
rzone awokado, Bakłażany przetworzone, Przetworzone ce-
bule, Kokos przetworzony, Kłącza przetworzone, Pomidory, 
przetworzone, Pomarańcze, przetworzone, Papryka, prze-
tworzona, Cytryny, przetworzone, Ziemniaki, przetworzone, 
Mango, przetworzone, Soja, przetworzona, Papaja, przetwo-
rzona, Szparagi, przetworzone, Borówki, przetworzone, Ka-
pusta, przetworzona, Pigwy, przetworzone, Ciecierzyca, 
przetworzona, Przetworzony pasternak, Przetwory owoco-
we [dżemy], Przetworzone maczużniki jadalne, Przetworzo-
ne orzechy arekowe, Rośliny strączkowe przetworzone, Prze-
tworzone kiełki fasoli, Przetworzone słodkie ziemniaki, Prze-
tworzona kapusta brukselska, Przetworzone ziarna arbuza, 
Ikra rybia przetworzona, Orzechy ziemne przetworzone, Ja-
dalne kwiaty, przetworzone, Serce palmy, przetworzone, 
Przetworzona trawa cytrynowa, Przetworzone liście wino-
gron, Liście gorczycy, przetworzone, Orzeszki piniowe, prze-
tworzone, Pestki plantanów, przetworzone, Przetworzone 
produkty mięsne, Warzywa kapustne, przetworzone, Prze-
tworzone owady i larwy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: alginiany 
do celów kulinarnych, agar-agar do celów kulinarnych, lecy-
tyna do celów kulinarnych, ekstrakty alg do celów spożyw-
czych, oleje uwodornione do celów spożywczych, tłuszcze 
roślinne do celów spożywczych, ikra rybia do celów spożyw-
czych, mieszanka olejów [do celów spożywczych], olej kost-
ny [do celów spożywczych], soja konserwowa do użytku 
spożywczego, olej arachidowy [do celów spożywczych], su-
szone wodorosty spożywcze [hoshi-wakame], łój spożyw-
czy, aloes spożywczy, oleje spożywcze, oleje utwardzone 
do celów spożywczych, oleje roślinne do celów spożyw-
czych, pyłki sosny przygotowane do użytku spożywczego, 
mleko w proszku do celów spożywczych, enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, przetworzone wodorosty spożyw-
cze, żelatyna, proszki owocowe, proszki warzywne, proszek 
kokosowy, mleko w proszku, śmietana w proszku [produkty 
mleczne], mleko w proszku o różnych smakach, do przyrzą-
dzania napojów, białka jaj w proszku, mleko kozie w proszku, 

mleko sojowe w proszku, masła orzechowe w proszku, liofili-
zowane tofu w kawałkach [kohri-dofu], liofilizowane mięso, 
mięso liofilizowane, warzywa liofilizowane, liofilizowane wa-
rzywa, kurczak liofilizowany, owoce przetworzone, owoce 
aromatyzowane, pektyna owocowa, suszone owoce, kandy-
zowane owoce, owoce glazurowane, przetworzone owoce 
liczi, skórki owocowe [suszone puree owocowe], przeciery 
owocowe, przetworzone owoce morza, pasty z ryb, owoców 
morza i mięczaków, pasta z owoców tłoczonych, ekstrakty 
z owoców morza, pasta z owoców morza, produkty z suszo-
nych owoców, przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orze-
chy i nasiona roślin strączkowych, mieszanki do zup, mie-
szanki warzywne, mieszanki do sporządzania wywarów ro-
sołowych, mieszanki owoców i orzechów, oleje mieszane 
do żywności, czereśnie, przetworzone, daktyle, przetworzo-
ne, soja [przetworzona], przetworzone brzoskwinie, prze-
tworzone jajka, przetworzona spirulina, nasiona przetworzo-
ne, migdały przetworzone, oliwki [przetworzonej, szpinak 
[przetworzony], groszek, przetworzony, warzywa przetwo-
rzone, przetworzone morele, przetworzone buraki, przetwo-
rzone karczochy, przetworzone awokado, bakłażany prze-
tworzone, przetworzone cebule, kokos przetworzony, kłącza 
przetworzone, pomidory, przetworzone, pomarańcze, prze-
tworzone, papryka, przetworzona, cytryny, przetworzone, 
ziemniaki, przetworzone, mango, przetworzone, soja, prze-
tworzona, papaja, przetworzona, szparagi, przetworzone, 
borówki, przetworzone, kapusta, przetworzona, pigwy, prze-
tworzone, ciecierzyca, przetworzona, przetworzony paster-
nak, przetwory owocowe [dżemy], przetworzone maczużni-
ki jadalne, przetworzone orzechy arekowe, rośliny strączko-
we przetworzone, przetworzone kiełki fasoli, przetworzone 
słodkie ziemniaki, przetworzona kapusta brukselska, prze-
tworzone ziarna arbuza, ikra rybia przetworzona, orzechy 
ziemne przetworzone, jadalne kwiaty, przetworzone, serce 
palmy, przetworzone, przetworzona trawa cytrynowa, prze-
tworzone liście winogron, liście gorczycy, przetworzone, 
orzeszki piniowe, przetworzone, pestki plantanów, przetwo-
rzone, przetworzone produkty mięsne, warzywa kapustne, 
przetworzone, przetworzone owady i larwy, proszek z perilli 
do celów spożywczych, aromaty do żywności, artykuły spo-
żywcze ze słodzika do słodzenia deserów, artykuły spożyw-
cze ze zbóż, przyprawy spożywcze, skrobia z cebulek lilii 
do celów spożywczych, produkty spożywcze wytwarzane 
ze słodzików do przyrządzania deserów, preparaty używane 
jako środki wspomagające rośnięcie produktów spożyw-
czych, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda 
oczyszczona), przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spo-
żywanych przez ludzi, przyprawy spożywcze składające się 
głównie z ketchupu i salsy, słone aromaty spożywcze 
do żywności [inne niż olejki eteryczne], czekoladowe napoje 
spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw, 
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych 
i suszonych owoców, ekstrakty z kakao do stosowania jako 
aromaty do artykułów spożywczych, gotowe produkty spo-
żywcze w postaci sosów, esencje spożywcze [inne niż olejki 
eteryczne], aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, 
granulki soli do konserwowania artykułów spożywczych, 
preparaty z glukozy do celów spożywczych, glukoza w prosz-
ku do celów spożywczych, zagęszczacze stosowane przy 
gotowaniu produktów spożywczych, mąka z roślin strączko-
wych do celów spożywczych, skrobia ze słodkich ziemnia-
ków do celów spożywczych, mąka z łzawnicy ogrodowej 
do celów spożywczych, kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, produkty spożywcze z cukru do słodzenia 
deserów, produkty spożywcze z cukru do przyrządzania de-
serów, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, skro-
bia z konjaku do celów spożywczych, chlorek sodu do kon-
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serwacji produktów spożywczych, środki wiążące do lodów 
spożywczych, skrobia sago [do celów spożywczych], skrobia 
kukurydziana do celów spożywczych, produkty skrobiowe 
do celów spożywczych, mąka jęczmienna [do celów spo-
żywczych], skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, 
kleik spożywczy na bazie mleka, przetwory spożywcze 
na bazie słodu, glutaminian do celów spożywczych, wyciska-
ne produkty spożywcze z ryżu, przetwory spożywcze na ba-
zie ziaren, syrop skrobiowy [do celów spożywczych], cukier 
kandyzowany do celów spożywczych, propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, produkty spożywcze z kukurydzy, solanka 
do użytku w koktajlach, bazy do przyrządzania koktajli 
mlecznych [aromaty], sól, przyprawy i dodatki smakowe, do-
datki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, proszki 
do wyrobu ciast, proszki do przygotowania lodów, syrop 
skrobiowy w proszku [do żywności], pochodne skrobi kuku-
rydzianej w proszku do sporządzania napojów, mieszanki 
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, kawa liofilizo-
wana, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, dania liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest ryż, liofilizowane dania, których 
głównym składnikiem jest ryż, mieszanki przypraw, mieszan-
ki do ciast, mieszanki kawowe, mieszanki herbat, preparowa-
ne (przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, aro-
maty produkowane z owoców, owocowe aromaty, inne niż 
esencje, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący 
do żywności, polisacharydy do użytku jako żywność do spo-
życia przez ludzi, ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, 
pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, ekstrakty z droż-
dży do spożycia przez ludzi, produkty żywnościowe na bazie 
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi.

(210) 530957 (220) 2021 06 30
(731) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hobby4Men

(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na te-
mat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek, Dostarczanie informacji handlowych konsu-
mentom, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Elektronicz-
ne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie i systematyzowa-
nie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe 
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów w celu 
publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezenta-
cji produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 
Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Re-
klama, Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komuni-
kacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszu-
rach i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach kon-

sumenckich, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi 
doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą następu-
jących towarów mianowicie: aerozole do osobistej obrony, 
kompasy kierunkowe, lornetki, lunety, telefony, urządzenia 
do lokalizowania i lokalizowania celów, urządzenia noktowi-
zyjne, kajdanki, pojemniki, pudełka, puszki, zamknięcia do po-
jemników i butelki, bransolety, broń z ostrzami i tępą, broń 
boczna, ostrza, scyzoryki, noże, pałki, kastety, ostrza, włócznie, 
harpuny, piły, narzędzia ręczne, sprzęt do przygotowywania 
żywności, sztućce, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, 
urządzenia do lokalizowania, urządzenia noktowizyjne i GPS, 
urządzenia do komunikacji bezprzewodowej i transmisji głosu, 
urządzenia do transmisji danych i obrazów, detektory, odzież 
ochronna, ochronne nakrycia głowy, okulary, gogle, alarmy, 
maski, maski ochronne, flary, sprzęt ochronny i ochronny, apa-
ratura i instrumenty sygnalizacyjne, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia wykrywające i monitorujące, wskaźniki, sterowniki, 
kodowane karty i bransoletki identyfikacyjne, latarki, oświetle-
nie, kuchenki, urządzenia do gotowania i ogrzewania, drony, 
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy bezzałogowe, broń, 
broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real Action Marker), broń 
RMG, broń lotna, broń gazowa, amunicja, amunicja ślepa, 
naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do broni, kusze, 
łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni, materiały wybucho-
we i urządzenia wybuchowe, inne niż broń, Zegarki na rękę, 
breloki, przyrządy chronometryczne, torby, worki, plecaki, wy-
posażenie i pokrowce na odzież, laski, futerały, wyroby rymar-
skie, parasole, termosy, naczynia, sportowe butelki do picia, 
garnki, paski, liny, plandeki, markizy, namioty, sznurki, śpiwory, 
pościel, koce, ręczniki, artykułów myśliwskich i wędkarskich, 
pistoletów zabawkowych, paintballowych, broni sportowej, 
tarcz, procy, detonatorów, anoraki, artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, czapki jako nakrycia głowy, duże luźne kaptury 
[odzież], kamizelki kamuflażowe, kombinezony [odzież], ko-
szule kamuflażowe, kurtki kamuflażowe, kurtki [odzież], nakry-
cia głowy, odzież wojskowa z khaki, okrycia głowy z daszkiem, 
okrycia wierzchnie [odzież], spodnie kamuflażowe, koszule 
myśliwskie, spodnie myśliwskie, kurtki myśliwskie, obuwie, 
bielizna, bielizna termo aktywna, kominiarki, rękawiczki, rę-
kawice kamuflażowe, chusty [odzież], kamizelki myśliwskie, 
nauszniki [odzież], peleryny [płaszcze], płaszcze mundurowe 
[zimowe], mundury, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z następującymi towarami mianowicie: aerozole do osobistej 
obrony, kompasy kierunkowe, lornetki, lunety, telefony, kaj-
danki, pojemniki, pudełka, puszki, zamknięcia do pojemni-
ków i butelki, bransolety, broń z ostrzami i tępą, broń boczna, 
ostrza, scyzoryki, noże, pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, 
piły, narzędzia ręczne, sprzęt do przygotowywania żywności, 
sztućce, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządze-
nia do lokalizowania, urządzenia noktowizyjne i GPS, urzą-
dzenia do komunikacji bezprzewodowej i transmisji głosu, 
urządzenia do transmisji danych i obrazów, detektory, odzież 
ochronna, ochronne nakrycia głowy, okulary, gogle, alarmy, 
maski, maski ochronne, flary, sprzęt ochronny i ochronny, apa-
ratura i instrumenty sygnalizacyjne, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia wykrywające i monitorujące, wskaźniki, sterowniki, 
kodowane karty i bransoletki identyfikacyjne, latarki, oświetle-
nie, kuchenki, urządzenia do gotowania i ogrzewania, drony, 
części i akcesoria do pojazdów, pojazdy bezzałogowe, broń, 
broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM (Real Action Marker), broń 
RMG, broń lotna, broń gazowa, amunicja, amunicja ślepa, na-
boje, pociski (broń), części i wyposażenie do broni, kusze, łuki, 
śrut, przybory do czyszczenia broni, materiały wybuchowe 
i urządzenia wybuchowe, inne niż broń, Zegarki na rękę, bre-
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loki, przyrządy chronometryczne, torby, worki, plecaki, wypo-
sażenie i pokrowce na odzież, laski, futerały, wyroby rymarskie, 
parasole, termosy, naczynia, sportowe butelki do picia, garnki, 
paski, liny, plandeki, markizy, namioty, sznurki, śpiwory, pościel, 
koce, ręczniki, artykułów myśliwskich i wędkarskich, pistoletów 
zabawkowych, paintballowych, broni sportowej, tarcz, procy, 
detonatorów, anoraki, artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, czapki jako nakrycia głowy, duże luźne kaptury [odzież], 
kamizelki kamuflażowe, kombinezony [odzież], koszule kamu-
flażowe, kurtki kamuflażowe, kurtki [odzież], nakrycia głowy, 
odzież wojskowa z khaki, okrycia głowy z daszkiem, okrycia 
wierzchnie [odzież], spodnie kamuflażowe, koszule myśliw-
skie, spodnie myśliwskie, kurtki myśliwskie, obuwie, bielizna, 
bielizna termo aktywna, kominiarki, rękawiczki, rękawice ka-
muflażowe, chusty [odzież], kamizelki myśliwskie, nauszniki 
[odzież], peleryny [płaszcze], płaszcze mundurowe [zimowe], 
mundury. Usługi w zakresie administrowania działalnością go-
spodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień on-line, Zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line.

(210) 530962 (220) 2021 06 30
(731) ESIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luzino
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESIX

(531) 03.07.24, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Skrzyn-
ki rozgałęźne, Tablice rozdzielcze, Tablice sterownicze, Złą-
cza przewodów elektrycznych, 37 Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Układanie kabli, Usługi elektryków, 
Budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
Usługi budowy rurociągów przemysłowych i sieci rozdziel-
czych, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, gazowych i klimatyzacyjnych, Naprawa 
i konserwacja urządzeń elektrycznych, Budownictwo, reali-
zacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków, 42 Usługi inżynieryjne, Doradztwo techniczne 
w zakresie inżynierii, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Projektowanie budowlane, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii.

(210) 530976 (220) 2021 06 30
(731) GŁUCHOWSKA KAROLINA OPLOTKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPLOTKA

(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.21, 27.05.01
(510), (511) 14 Kolczyki, Kolczyki pozłacane, Złote kolczyki, 
Srebrne kolczyki, Kolczyki-koła, Kolczyki wiszące, Kolczyki 
do piercingu, Kolczyki do uszu, Kolczyki z metali szlachet-
nych, Kolczyki powlekane srebrem, Klipsy jubilerskie prze-
kształcające kolczyki w klipsy, Złote bransoletki, Bransoletki 
pozłacane, Bransoletki [biżuteria], Srebrne bransoletki, Bran-
soletki przyjaźni, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], 
Bransoletki na kostkę, Bransoletki powlekane srebrem, Bran-
soletki z koralików, Bransoletki z metali szlachetnych, Bran-
soletki z drewnianych koralików, Jubilerskie łańcuszki kord 
na bransoletki, Rozciągliwe bransoletki metalowe do zegar-
ków, Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Bransoletki 
z haftowanej tkaniny [biżuteria], Łańcuszki z metali szlachet-
nych na bransoletki, Bransoletki z tworzyw sztucznych bę-
dące wyrobami jubilerskimi, Elastyczne opaski z drutu 
do noszenia jako bransoletki, Bransoletki z gumy lub silikonu 
ze wzorem lub z napisem, Naszyjniki, Naszyjniki [biżuteria], 
Srebrne naszyjniki, Złote naszyjniki, Pozłacane naszyjniki, Na-
szyjniki śliniaki, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], Naszyjniki 
powlekane srebrem, Zapięcia do naszyjników, Zawieszki 
do naszyjników, Naszyjniki z metali szlachetnych, Jubilerskie 
łańcuszki kord na naszyjniki, Łańcuszki z metali szlachetnych 
na naszyjniki, Bransolety, Bransolety obręcze, Bransolety 
do zegarków, Zawieszki do bransoletek, Bransolety i zegarki 
połączone, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali po-
spolitych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, 
Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżute-
ria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżu-
teria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria 
do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżu-
teria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana meta-
lami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, 
Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wyko-
nana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamie-
ni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszla-
chetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżute-
ria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali szla-
chetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloison-
né, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryszta-
łu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szla-
chetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Bi-
żuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria], Biżuteria 
ze szklą sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, 
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki po-
kryte zlotem [biżuteria], Części i akcesoria do biżuterii, Łań-
cuszki jubilerskie, Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, Łańcuszki Kord wykonane z metali 
szlachetnych, Łańcuszki na klejnoty, Łańcuszki pozłacane, 
Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łań-
cuszki z metali szlachetnych, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki 
do krawatów wykonane z metali szlachetnych, Obrączki 
ślubne, Medaliony, Pierścienie [ozdoby], Pierścionki, Pier-
ścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali 
nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachet-
nych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, Pier-
ścionki powlekane srebrem, Pierścionki pozłacane, Pier-
ścionki symbolizujące przyjaźń, Pierścionki w całości z dro-
gich kamieni, Pierścionki [wyroby jubilerskie], Pierścionki za-
ręczynowe, Pierścionki złote, Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego 
metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykonane z me-
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tali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali 
szlachetnych, Wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, 
Wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubi-
lerskie z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie z metali 
półszlachetnych, Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubi-
lerskie ze szkła, Zegarki, Zegarki kieszonkowe, Zegarki ele-
ganckie, Zegarki damskie, Zegarki elektryczne, Zegarki po-
złacane, Srebrne zegarki, Platynowe zegarki, Zegary i zegar-
ki, Zegarki na łańcuszku, Zegarki na rękę, Etui na zegarki, Pu-
dełka na zegarki, Woreczki na zegarki, Łańcuszki do zegar-
ków, Paski do zegarków, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie następujących towarów: kolczyki, kol-
czyki pozłacane, złote kolczyki, srebrne kolczyki, kolczyki-
-koła, kolczyki wiszące, kolczyki do piercingu, kolczyki 
do uszu, kolczyki z metali szlachetnych, kolczyki powlekane 
srebrem, klipsy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, 
złote bransoletki, bransoletki pozłacane, bransoletki [biżute-
ria], srebrne bransoletki, bransoletki przyjaźni, bransoletki 
identyfikacyjne [biżuteria], bransoletki na kostkę, bransoletki 
powlekane srebrem, bransoletki z koralików, bransoletki 
z metali szlachetnych, bransoletki z drewnianych koralików, 
jubilerskie łańcuszki kord na bransoletki, rozciągliwe branso-
letki metalowe do zegarków, bransoletki z tkaniny haftowa-
nej [biżuteria], bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], 
łańcuszki z metali szlachetnych na bransoletki, bransoletki 
z tworzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, ela-
styczne opaski z drutu do noszenia jako bransoletki, branso-
letki z gumy lub silikonu ze wzorem lub z napisem, naszyjni-
ki, naszyjniki [biżuteria], srebrne naszyjniki, złote naszyjniki, 
pozłacane naszyjniki, naszyjniki „śliniaki”, naszyjniki [wyroby 
jubilerskie], naszyjniki powlekane srebrem, zapięcia do na-
szyjników, zawieszki do naszyjników, naszyjniki z metali szla-
chetnych, jubilerskie łańcuszki kord na naszyjniki, łańcuszki 
z metali szlachetnych na naszyjniki, bransolety, bransolety 
obręcze, bransolety do zegarków, zawieszki do bransoletek, 
bransolety i zegarki połączone, zawieszki do bransoletek [bi-
żuteria] z metali pospolitych, biżuteria będąca wyrobami 
z metali szlachetnych, biżuteria będąca wyrobami z kamieni 
szlachetnych, biżuteria damska, biżuteria diamentowa, biżu-
teria dla dzieci, biżuteria do kapeluszy, biżuteria do noszenia 
na głowie, biżuteria do obuwia, biżuteria emaliowana, biżu-
teria fantazyjna, biżuteria na ciało, biżuteria osobista, biżute-
ria platerowana metalami szlachetnymi, biżuteria platyno-
wa, biżuteria szlachetna, biżuteria sztuczna, biżuteria w po-
staci koralików, biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria 
z tworzyw sztucznych, biżuteria wykonana z kamieni szla-
chetnych, biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, bi-
żuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, biżuteria wy-
konana z metali półszlachetnych, biżuteria wykonana z me-
tali szlachetnych, biżuteria wykonana z platerowanych me-
tali szlachetnych, biżuteria wytworzona z brązu, biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami, 
biżuteria z emalii cloisonné, biżuteria z emalii komórkowej, 
biżuteria z kamieniami szlachetnymi, biżuteria z kości słonio-
wej, 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, broszki [biżuteria], broszki ozdobne [bi-
żuteria], broszki pokryte złotem [biżuteria], części i akcesoria 
do biżuterii, łańcuszki jubilerskie, łańcuszki kord [biżuteria] 
wykonane z metali nieszlachetnych, łańcuszki kord wykona-
ne z metali szlachetnych, łańcuszki na klejnoty, łańcuszki 
pozłacane, łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia 
na kostce, łańcuszki z metali szlachetnych, łańcuszki [biżute-

ria], łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, 
obrączki ślubne, medaliony, pierścienie [ozdoby], pierścion-
ki, pierścionki [biżuteria], pierścionki [biżuteria] wykonane 
z metali nieszlachetnych, pierścionki [biżuteria] z metali szla-
chetnych, pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, 
pierścionki powlekane srebrem, pierścionki pozłacane, pier-
ścionki symbolizujące przyjaźń, pierścionki w całości z dro-
gich kamieni, pierścionki [wyroby jubilerskie], pierścionki 
zaręczynowe, pierścionki złote, wisiorki, wisiorki biżuteryjne, 
wyroby jubilerskie wykonane z kryształu pokrywanego me-
talami szlachetnymi, wyroby jubilerskie wykonane z metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw 
sztucznych, wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali 
szlachetnych, wyroby jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, 
wyroby jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, wyroby jubi-
lerskie z metali nieszlachetnych, wyroby jubilerskie z metali 
półszlachetnych, wyroby jubilerskie z perłami, wyroby jubi-
lerskie ze szkła, zegarki, zegarki kieszonkowe, zegarki ele-
ganckie, zegarki damskie, zegarki elektryczne, zegarki pozła-
cane, srebrne zegarki, platynowe zegarki, zegary i zegarki, 
zegarki na łańcuszku, zegarki na rękę, etui na zegarki, pudeł-
ka na zegarki, woreczki na zegarki, łańcuszki do zegarków, 
paski do zegarków.

(210) 530979 (220) 2021 06 30
(731) STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LUCY, KUSY, KOZIOŁ, CZEREPACH, DUDA I CAŁA 

RESZTA
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, 
gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalen-
darze, katalogi, plakaty, naklejki, prospekty, 41 Produkcja 
audycji telewizyjnych i radiowych, Produkcja filmów fa-
bularnych, dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, 
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Organiza-
cja koncertów, widowisk artystycznych i imprez kultural-
nych, Organizacja nagrań radiowych, Organizacja nagrań 
audio-video, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
produkcji telewizyjnej i filmowej, wystawianie spektakli, 
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism.

(210) 530980 (220) 2021 07 01
(731) RUCKA MARTA, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTA RUCKA Holistic-Med

(531) 26.01.01, 26.01.14, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, 
Nauczanie i szkolenia, 44 Zabiegi kosmetyczne, Usługi 
medyczne.
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(210) 530981 (220) 2021 07 01
(731) MRÓZ JACEK, Rząśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRÓZ LOFT

(531) 27.05.01, 26.01.15, 05.01.03, 05.01.05
(510), (511) 20 Meble, Meble drewniane.

(210) 530985 (220) 2021 07 01
(731) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Analizatory powie-
trza, Aplikacje komputerowe do pobrania, Mierniki, Czujniki, 
Czujniki ruchu fizycznego, Czujniki temperatury, Czujniki 
dźwięku, Czytniki jako sprzęt do przetwarzania danych, Dio-
dy świecące led, Kamery wideo, Kaski ochronne do uprawia-
nia sportu, Łyżki do odmierzania, Wideofony, Zegarki inteli-
gentne jako sprzęt do przetwarzania danych, Adaptory elek-
tryczne, Miarki jako przyrządy miernicze, Mikrofony, Monito-
ry jako programy komputerowe, Monitory jako sprzęt kom-
puterowy, Nośniki do rejestracji dźwięku, Ochraniacze głowy 
do uprawiania sportu, Odbiorniki audiowizualne, Przyrządy 
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy 
do wskazywania temperatury, Termometry, Urządzenia 
do wykrywania zmiany temperatury, Urządzenia do wykry-
wania ruchu fizycznego, Urządzenia do wykrywania dźwię-
ku, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy obserwacyjne, 
Radia jako odbiorniki radiowe, Radia samochodowe, Respira-
tory do filtrowania powietrza, Słuchawki zakładane na gło-
wę, Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia 
do monitorowania niemowląt, Elektroniczne nianie, Urzą-
dzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 
Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Wagi analizujące masę ciała, 
Wagi dla niemowląt, Walkie-talkie, 10 Gryzaki pierścienie dla 
ząbkujących dzieci, Futerały na butelki do karmienia nie-
mowląt, Zamknięcia do butelek do karmienia, Urządzenia 
i akcesoria do karmienia piersią, Urządzenia do odciągania 
mleka z piersi, Urządzenia do monitorowania tętna, Przeście-
radła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, 
Smoczki, Smoczki do butelek do karmienia, 12 Wózki dziecię-
ce, Wózki dziecięce spacerowe, Budki wózków dziecięcych, 
Budki wózków dziecięcych spacerowych, Pokrycia wózków 
dziecięcych, Pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, 
Dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych spacero-

wych, Dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych, Do-
pasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, Do-
pasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych spa-
cerowych, Torby przystosowane do wózków dziecięcych 
spacerowych, Torby przystosowane do wózków dziecięcych, 
Koła do wózków dziecięcych, Koła do wózków spacerowych, 
Materace do wózków dziecięcych, Materace do wózków 
dziecięcych spacerowych, Uchwyty na kubki do wózków 
dziecięcych, Uchwyty na kubki do wózków dziecięcych spa-
cerowych, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
Uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, 
Pasy bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, Rowe-
ry, Rowerki biegowe jako pojazdy, Dętki do opon pneuma-
tycznych, Dętki do rowerów, Opony do pojazdów, Opony 
bezdętkowe do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice 
do rowerów, Klaksony rowerowe, Koła do rowerów, Łańcu-
chy rowerowe, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka sa-
monastawne do wózków jako pojazdów, Lusterka boczne 
do pojazdów, Nóżki do rowerów, Opony rowerowe, Pedały 
do rowerów, Pompki do rowerów, Ramy do rowerów, Sakwy 
rowerowe, Siodełka rowerowe, Wentyle do opon pojazdów, 
Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Dzwonki do rowerów, 
Hulajnogi jako pojazdy, Trycykle, 18 Kosmetyczki bez wypo-
sażenia, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Pleca-
ki, Szelki do prowadzenia dzieci, Torby, Torby szkolne, Uprzę-
że, Walizki, Walizki z kółkami, Torby turystyczne, 20 Meble, 
Poduszki, Materace, Leżaczki dziecięce typu bujaki, Elektrycz-
ne leżaczki dziecięce typu bujaki, Chodziki dla dzieci, Kojce, 
Maty do kojców dziecięcych, Maty do przewijania niemow-
ląt, Maty do spania, Przewijaki, Krzesełka dla dzieci, Wysokie 
krzesła dla dzieci, Krzesła, Siedziska, Zestawy krzeseł, Składa-
ne krzesła, Kosze do noszenia dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łó-
żeczka turystyczne dla dzieci, Kołyski, Przenośne kołyski, Łó-
żeczka koszyki dla dzieci, Łóżka, Przenośne łóżka dla nie-
mowląt, Osprzęt niemetalowy do łóżek, Ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna poście-
lowa, Podstawy łóżek, Pościel oprócz bielizny pościelowej, 
Stojaki do butelek, Stojaki do wieszania ubrań, Podpórki pod 
książki, Stoliki ruchome pod komputery jako meble, Stoły, 
Szafki zamykane, Taborety, Toaletki, Skrzynki na zabawki, 
Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe jako meble, 
Komody, Szafki ze schowkami, Taborety ze schodkiem, 
nie z metalu, 21 Butelki na napoje dla podróżnych, Etui 
na grzebienie, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Podgrze-
wacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, Przybory 
kosmetyczne, Szklane naczynia do picia, Torby izotermiczne, 
Wanienki dla niemowląt przenośne, Buteleczki, Butelki, 
28 Zabawki, Gry, Pojazdy jako zabawki, Pojazdy jako zabawki 
dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, Rowery jako za-
bawki, Rowery jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdże-
nia na nich, Rowerki biegowe jako zabawki, Rowerki biegowe 
jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, Ro-
wery trójkołowe jako zabawki, Rowery trójkołowe jako za-
bawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, Hulajnogi 
jako zabawki, Hulajnogi jako zabawki dla dzieci i niemowląt 
do jeżdżenia na nich, Huśtawki, Maty do zabawy zawierające 
zabawki dla niemowląt, Maty z puzzli piankowych jako za-
bawki, Namioty zabawkowe, Wózki dla lalek, Wózki spacero-
we do zabawy, Wózki do zabawy, Zabawki drewniane, Dom-
ki do zabawy, Domki zabawkowe dla dzieci, Domki dla lalek, 
Elementy wyposażenia domków dla lalek, Zabawkowe gara-
że, Meble zabawkowe, Kuchnie zabawkowe, Drewniane 
kuchnie zabawkowe, Kuchnie zabawkowe do zabawy 
na dworze, Kuchnie zabawkowe do zabawy błotem i roślina-
mi, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej to-
warów, mianowicie alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory 
powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, mierniki, 
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czujniki, czujniki ruchu fizycznego, czujniki temperatury, 
czujniki dźwięku, czytniki jako sprzęt do przetwarzania da-
nych, diody świecące LED, kamery wideo, kaski ochronne 
do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, ze-
garki inteligentne jako sprzęt do przetwarzania danych, ada-
ptory elektryczne, miarki jako przyrządy miernicze, mikrofo-
ny, monitory jako programy komputerowe, monitory jako 
sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji dźwięku, ochra-
niacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizual-
ne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, 
przyrządy do wskazywania temperatury, termometry, urzą-
dzenia do wykrywania zmiany temperatury, urządzenia 
do wykrywania ruchu fizycznego, urządzenia do wykrywa-
nia dźwięku, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obser-
wacyjne, radia jako odbiorniki radiowe, radia samochodowe, 
respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki zakładane 
na głowę, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządze-
nia do monitorowania niemowląt, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie elektroniczne 
nianie, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego 
oddychania, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządze-
nia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące 
masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pier-
ścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmie-
nia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urzą-
dzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządzenia do odcią-
gania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, 
prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjolo-
gicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia, wózki 
dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, budki wózków dzie-
cięcych, budki wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia 
wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacero-
wych, dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych spa-
cerowych, dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych, 
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, 
dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych 
spacerowych, torby przystosowane do wózków dziecięcych 
spacerowych, torby przystosowane do wózków dziecięcych, 
koła do wózków dziecięcych, koła do wózków spacerowych, 
materace do wózków dziecięcych, materace do wózków 
dziecięcych spacerowych, uchwyty na kubki do wózków 
dziecięcych, uchwyty na kubki do wózków dziecięcych spa-
cerowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
towarów, mianowicie foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do pojazdów, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń 
pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojaz-
dów, rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, 
opony bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, kie-
rownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, 
łańcuchy rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kółka 
samonastawne do wózków jako pojazdów, lusterka boczne 
do pojazdów, nóżki do rowerów, opony rowerowe, pedały 
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy 
rowerowe, siodełka rowerowe, wentyle do opon pojazdów, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 
hulajnogi jako pojazdy, trycykle, kosmetyczki bez wyposaże-
nia, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, 
szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, 
walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, 
materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne leżaczki 
dziecięce typu bujaki, chodziki dla dzieci, kojce, maty do koj-
ców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty 
do spania, przewijaki, krzesełka dla dzieci, wysokie krzesła dla 
dzieci, krzesła, siedziska, zestawy krzeseł, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie skła-
dane krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, 

łóżeczka turystyczne dla dzieci, kołyski, przenośne kołyski, 
łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, przenośne łóżka dla nie-
mowląt, osprzęt niemetalowy do łóżek, ochraniacze 
na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż bielizna poście-
lowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, 
stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod 
książki, stoliki ruchome pod komputery jako meble, stoły, 
szafki zamykane, taborety, toaletki, skrzynki na zabawki, wie-
szaki stojące na płaszcze, wózki meblowe jako meble, komo-
dy, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, 
butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosme-
tyczki na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla 
niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane 
naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemow-
ląt przenośne, buteleczki, butelki, Usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie zabawki, gry, 
pojazdy jako zabawki, pojazdy jako zabawki dla dzieci i nie-
mowląt do jeżdżenia na nich, rowery jako zabawki, rowery 
jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, ro-
werki biegowe jako zabawki, rowerki biegowe jako zabawki 
dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowery trójkoło-
we jako zabawki, rowery trójkołowe jako zabawki dla dzieci 
i niemowląt do jeżdżenia na nich, hulajnogi jako zabawki, 
hulajnogi jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia 
na nich, huśtawki, maty do zabawy zawierające zabawki dla 
niemowląt, maty z puzzli piankowych jako zabawki, namioty 
zabawkowe, wózki dla lalek, wózki spacerowe do zabawy, 
wózki do zabawy, zabawki drewniane, domki do zabawy, 
domki zabawkowe dla dzieci, domki dla lalek, elementy wy-
posażenia domków dla lalek, zabawkowe garaże, meble za-
bawkowe, kuchnie zabawkowe, drewniane kuchnie zabaw-
kowe, kuchnie zabawkowe do zabawy na dworze, kuchnie 
zabawkowe do zabawy błotem i roślinami, Usługi gromadze-
nia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie alar-
my, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje kom-
puterowe do pobrania, mierniki, czujniki, czujniki ruchu fi-
zycznego, czujniki temperatury, czujniki dźwięku, czytniki 
jako sprzęt do przetwarzania danych, diody świecące LED, 
kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki 
do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne jako sprzęt 
do przetwarzania danych, adaptory elektryczne, miarki jako 
przyrządy miernicze, mikrofony, monitory jako programy 
komputerowe, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki 
do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania 
sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia ak-
tywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania 
temperatury, termometry, urządzenia do wykrywania zmia-
ny temperatury, urządzenia do wykrywania ruchu fizyczne-
go, urządzenia do wykrywania dźwięku, przyrządy meteoro-
logiczne, przyrządy obserwacyjne, radia jako odbiorniki ra-
diowe, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygod-
nego oglądania i kupowania tych towarów, Usługi groma-
dzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie 
radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, 
słuchawki zakładane na głowę, urządzenia do komunikacji 
wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
elektroniczne nianie, urządzenia do oddychania inne niż 
do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania 
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, 
wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-tal-
kie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na bu-
telki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do kar-
mienia, urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowa-
nia tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynno-
ści fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek do karmie-
nia, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, budki wóz-
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ków dziecięcych, budki wózków dziecięcych spacerowych, 
pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych 
spacerowych, dopasowane moskitiery do wózków dziecię-
cych spacerowych, dopasowane moskitiery do wózków 
dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków 
dziecięcych spacerowych, wykluczając transport, w celu 
umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania tych towa-
rów, Usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych to-
warów, mianowicie torby przystosowane do wózków dzie-
cięcych spacerowych, torby przystosowane do wózków 
dziecięcych, koła do wózków dziecięcych, koła do wózków 
spacerowych, materace do wózków dziecięcych, materace 
do wózków dziecięcych spacerowych, uchwyty na kubki 
do wózków dziecięcych, uchwyty na kubki do wózków dzie-
cięcych spacerowych, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci 
do pojazdów, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń 
pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojaz-
dów, rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, dętki do opon 
pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, 
opony bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, kie-
rownice do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, 
łańcuchy rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kółka 
samonastawne do wózków jako pojazdów, lusterka boczne 
do pojazdów, nóżki do rowerów, opony rowerowe, pedały 
do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy 
rowerowe, siodełka rowerowe, wentyle do opon pojazdów, 
zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, 
hulajnogi jako pojazdy, trycykle, kosmetyczki bez wyposaże-
nia, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego 
oglądania i kupowania tych towarów, Usługi gromadzenia, 
na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie nosideł-
ka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do pro-
wadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki 
z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, le-
żaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne leżaczki dziecięce 
typu bujaki, chodziki dla dzieci, kojce, maty do kojców dzie-
cięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, 
przewijaki, krzesełka dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, 
krzesła, siedziska, zestawy krzeseł, składane krzesła, kosze 
do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka turystyczne 
dla dzieci, kołyski, przenośne kołyski, łóżeczka koszyki dla 
dzieci, łóżka, przenośne łóżka dla niemowląt, osprzęt nieme-
talowy do łóżek, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel 
oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki 
do wieszania ubrań, podpórki pod książki, stoliki ruchome 
pod komputery jako meble, stoły, szafki zamykane, taborety, 
wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego 
oglądania i kupowania tych towarów, Usługi gromadzenia, 
na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie toaletki, 
skrzynki na zabawki, wieszaki stojące na płaszcze, wózki me-
blowe jako meble, komody, szafki ze schowkami, taborety 
ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróż-
nych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe, 
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, 
przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izo-
termiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, 
butelki, zabawki, gry, pojazdy jako zabawki, pojazdy jako za-
bawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowery 
jako zabawki, rowery jako zabawki dla dzieci i niemowląt 
do jeżdżenia na nich, rowerki biegowe jako zabawki, rowerki 
biegowe jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia 
na nich, rowery trójkołowe jako zabawki, rowery trójkołowe 
jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, hu-
lajnogi jako zabawki, hulajnogi jako zabawki dla dzieci i nie-
mowląt do jeżdżenia na nich, huśtawki, maty do zabawy za-

wierające zabawki dla niemowląt, maty z puzzli piankowych 
jako zabawki, namioty zabawkowe, wózki dla lalek, wózki 
spacerowe do zabawy, wózki do zabawy, zabawki drewnia-
ne, domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci, domki 
dla lalek, elementy wyposażenia domków dla lalek, zabaw-
kowe garaże, meble zabawkowe, kuchnie zabawkowe, drew-
niane kuchnie zabawkowe, kuchnie zabawkowe do zabawy 
na dworze, kuchnie zabawkowe do zabawy błotem i roślina-
mi, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego 
oglądania i kupowania tych towarów, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Informacja 
o działalności gospodarczej, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i sprzedawców towarów i usług, Usługi marketingowe, 
Informacje na temat sprzedaży produktów.

(210) 530988 (220) 2021 07 01
(731) BOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gutowo Małe
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATUREY

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 530996 (220) 2021 07 01
(731) PAWŁASZEK PAWEL, Szczecin
(540) (znak słowny)
(540) BUSACCO
(510), (511) 35 Rachunkowość, Skomputeryzowane pro-
wadzenie rachunkowości, Audyt sprawozdań finansowych, 
Księgowość, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trze-
cich, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz 
dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące rachunkowości, Skomputeryzowana 
księgowość, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania 
zeznań podatkowych, Usługi konsultingowe w zakresie księ-
gowości podatkowej, Doradztwo księgowe w zakresie po-
datków, 36 Usługi finansowe, Doradztwo finansowe, Analizy 
finansowe, Skomputeryzowane analizy finansowe, Informa-
cja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie 
finansów.

(210) 531001 (220) 2021 07 01
(731) NAWARA DOMINIK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKO BAG

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Wchłaniające artykuły higieniczne.

(210) 531011 (220) 2021 07 02
(731) TELIHA DIANA, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) WESOŁA PANI
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towa-
rów, preparaty do pieczenia i drożdże, Słodkie polewy i na-
dzienia, Bułki nadziewane, Ciasta mrożone nadziewane mię-
sem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, 
Dania na bazie ryżu, Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, 
Gotowe pizze, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goto-
we produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Kanapki, Mięso w cieście [gotowe], Mrożone 
paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzy-
wami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, 
Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożo-
ne produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone spody 
z ciasta do pizzy, Naleśniki, Placki, Pizze mrożone, Warzywa 
w cieście, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Chleb, 
Gotowane wyroby cukiernicze, Lodowe wyroby cukierni-
cze, Mrożone wyroby cukiernicze, Pierogi, Gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], 
Mrożone wyroby piekarnicze, 32 Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i pro-
dukty piwowarskie, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restaura-
cji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi świadczone przez 
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządza-
niu nimi, Usługi sprzedaży chleba, produktów cukierniczych, 
produktów garmażeryjnych, mrożonek, półproduktów spo-
żywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Bary, Herbaciarnie, Kawiarnia, Lodziarnie, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprze-
dających posiłki na wynos, Usługi cateringu zewnętrznego, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering).

(210) 531012 (220) 2021 07 02
(731) TELIHA DIANA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁA PANI SMAKUJE JAK W DOMU

(531) 02.03.01, 02.03.11, 08.07.02, 11.01.22, 26.01.01, 26.01.05, 
26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Słodkie polewy i nadzienia, Bułki nadzie-

wane, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania na bazie ryżu, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Gotowe pizze, Gotowe potrawy 
na bazie makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Mięso w cie-
ście [gotowe], Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki 
z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie 
z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywa-
mi, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone 
spody z ciasta do pizzy, Naleśniki, Placki, Pizze mrożone, Warzy-
wa w cieście, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Chleb, 
Gotowane wyroby cukiernicze, Lodowe wyroby cukiernicze, 
Mrożone wyroby cukiernicze, Pierogi, Gotowe desery [wyroby 
cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Mrożone 
wyroby piekarnicze, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządza-
nie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo biznesowe 
w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczy-
zy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie po-
moc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub han-
dlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi sprzedaży chleba, pro-
duktów cukierniczych, produktów garmażeryjnych, mrożonek, 
półproduktów spożywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa 
i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Herbaciarnie, Kawiarnia, 
Lodziarnie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi cateringu zewnętrzne-
go, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem (catering).

(210) 531013 (220) 2021 07 02
(731) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Marki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nuja

(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne 
[napoje], Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Gazowane soki owocowe.

(210) 531014 (220) 2021 07 02
(731) BACHANEK PAWEŁ SPORTFOOD, Marki
(540) (znak słowny)
(540) Nuja
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Soki warzywne 
[napoje], Mieszane soki owocowe, Napoje owocowe i soki 
owocowe, Gazowane soki owocowe.

(210) 531015 (220) 2021 07 02
(731) WĘCLEWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) OLOSPORT
(510), (511) 41 Organizacja aktywności sportowych na obo-
zach letnich, Zajęcia sportowe, Szkolenia sportowe, Edukacja 
sportowa, Organizowanie obozów sportowych, Nauczanie 
pływania, Nauka pływania, Organizowanie programów szko-
lenia młodzieży, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej 
i wypoczynkowej, Usługi edukacyjne świadczone przez tury-
styczne placówki wypoczynkowe, Usługi edukacyjne świad-
czone przez placówki wypoczynkowe, Informacja o wypo-
czynku, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], 
Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Instruktaż w zakresie 
sportów zimowych, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy 
na snowboardzie, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, 
Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Organizowanie i pro-
wadzenie szkolnych zawodów sportowych, Organizowanie 
konkursów sportowych, Nauczanie, trening i instruktaż 
sportowy, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, 
Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-
-sportowych za miastem [country club], Dostarczanie in-
formacji na temat aktywności sportowych, Organizowanie 
turniejów sportowych, Rezerwowanie obiektów sporto-
wych, Usługi sportowe i kulturalne, Informacje dotyczące 
edukacji sportowej.

(210) 531024 (220) 2021 07 01
(731) PAWLIK MACIEJ DSC, Częstochowa
(540) (znak słowny)
(540) sleepdo
(510), (511) 25 Podomki [szlafroki], Szlafroki wypoczynkowe, 
Szlafroki, Koszule nocne, Bielizna nocna, Damskie koszule noc-
ne, Ciążowa bielizna nocna, Bielizna osobista i nocna, Okrycia 
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, Piżamy, Jednoczęściowe piżamy, 
Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, Piżamy [tylko z try-
kotu], Halki [bielizna], Długa bielizna, Ciepła bielizna [z długim 
rękawem i długimi nogawkami], Bielizna osobista z dzianiny, 
Odzież, Halki [odzież], Odzież damska, Odzież do spania, Śpiosz-
ki, pajacyki [odzież], Odzież męska, Odzież gotowa, Odzież co-
dzienna, Komplety koszulek i spodenek, Połączenie koszulki 
z majtkami [bielizna damska], Koszule, Tkane koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule z dzianiny, Koszule do spania, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Spodenki, Spodnie, Spodenki halkowe, Spodnie ciążowe, Wy-
godne luźne spodnie, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Kimona, Skarpety do spania, Maski na oczy 
do spania, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez ręka-
wów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Body [odzież], Odzież 
wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, 
Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Spódnico-spodnie, 
Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Płaszcze 
kąpielowe, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], 
Wyprawki dziecięce [odzież], Odzież męska, damska i dziecięca, 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Dasz-
ki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, 
Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki 
[odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, 
Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki. welony 
[odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież wie-
czorowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kom-
binezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież]: Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Ocieplacze 
na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sporto-
wym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki 
pogodowe, Sukienki damskie, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 

damskie, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciw-
deszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędo-
we kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące 
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Obuwie, Obuwie 
codzienne, Bluzki, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, 
Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Krótkie bluzeczki do talii, Sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, Spodnie, Spodnico-spodnie, 
Spódnico-spodenki, Spódnice, Spodenki, Spodnie dziecięce, 
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie dresowe, 
Spodnie sportowe, Krótkie spodnie, Spodnie [nieformalne], 
Spodnie ciążowe, Spodnie khaki, Spodenki kąpielowe, Spodenki 
halkowe, Spódnice plisowane, Spodnie do rozgrzewki, Spodnie 
do joggingu, Spodnie od dresu, Funkcjonalne spodnie termo-
aktywne, Wygodne luźne spodnie, Spodnie pumpy [alladynki], 
Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Peleryny [na-
rzutki], Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Okry-
cia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie okrycia [na-
rzutki] nakładane na koszule nocne, Odzież codzienna, Ubrania 
codzienne, Legginsy, Legginsy ciążowe, Kimona, Kimona japoń-
skie, Długie kimona [nagagi], Szarfy do kimon [Obi], Halki pod 
kimona [koshimaki], Halki pod kimona [Juban] Krótkie płaszcze 
do kimon [haori], Pasy do owijania do kimon [Datemaki], Szor-
ty, Bermudy [szorty], Szorty sportowe, Szorty ciążowe, Szorty 
z polaru, Szorty uciskowe [sliding shorts], Majtki przypominające 
szorty z luźną nogawką, Szorty kąpielowe, Topy [odzież], Topy 
ciążowe, Damskie luźne topy, Topy do biegania, Topy bez ra-
miączek, Topy z półgolfem, Topy z dzianin, Topy do jogi, Topy 
sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane na szyi, Obcisłe topy bez 
ramiączek, Stroje plażowe, Kapelusze plażowe, Płaszcze plażo-
we, Chusty plażowe, Obuwie plażowe, 35 Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z odzieżą, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży 
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie artykułów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakre-
sie piżam, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie 
koszul nocnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie szlafroków, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w za-
kresie bielizny nocnej, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie ciążowej bielizny nocnej, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie odzieży do spania, Usługi sprzedaży hur-
towej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie piżam, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie koszul nocnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie szlafroków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
bielizny nocnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciążowej 
bielizny nocnej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży 
do spania.

(210) 531026 (220) 2021 07 01
(731) PAWLIK MACIEJ DSC, Częstochowa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sleepdo DREAMS FACTORY
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(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Podomki [szlafroki], Szlafroki wypoczynkowe, 
Szlafroki, Koszule nocne, Bielizna nocna, Damskie koszule 
nocne, Ciążowa bielizna nocna, Bielizna osobista i nocna, 
Okrycia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Krótkie okry-
cia [narzutki] nakładane na koszule nocne, Piżamy, Jednoczę-
ściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, 
Piżamy [tylko z trykotu], Halki [bielizna], Długa bielizna, Ciepła 
bielizna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Bielizna 
osobista z dzianin, Odzież, Halki [odzież], Odzież damska, 
Odzież do spania, Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież mę-
ska, Odzież gotowa, Odzież codzienna, Komplety koszulek 
i spodenek, Połączenie koszulki z majtkami [bielizna dam-
ska], Koszule, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule z dzia-
niny, Koszule do spania, Koszulki bez rękawów, Koszulki z na-
drukami, Koszulki z krótkim rękawem, Spodenki, Spodnie, 
Spodenki halkowe, Spodnie ciążowe, Wygodne luźne spodnie, 
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, 
Kimona, Skarpety do spania, Maski na oczy do spania, Zesta-
wy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], 
Dolne części ubrań [odzież], Body [odzież], Odzież wełniana, 
Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież 
dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Spódnico-spodnie, Szaliki 
jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Płaszcze kąpie-
lowe, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Wy-
prawki dziecięce [odzież], Odzież męska, damska i dziecięca, 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], 
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież 
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki 
[odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki. welony [odzież], Opaski na głowę 
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Kurtki [odzież], 
Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Ga-
bardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, 
Odzież wierzchnia dla kobiet, Ocieplacze na ręce [odzież], 
Odzież z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety 
[odzież, wyroby gorseciarskie], Artykuły odzieżowe w stylu 
sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, 
Sukienki damskie, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, 
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdesz-
czowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędo-
we kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Obuwie, 
Obuwie codzienne, Bluzki, Bluzy dresowe, Kurtki bluzy, Bluzy 
sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sporto-
we z kapturem, Bluzki z krótkimi rękawami, Krótkie bluzeczki 
do talii, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnico-spodenki, Spódnice, Spodenki, 
Spodnie dziecięce, Eleganckie spodnie, Spodnie sztrukso-
we, Spodnie dresowe, Spodnie sportowe, Krótkie spodnie, 
Spodnie [nieformalne], Spodnie ciążowe, Spodnie khaki, 
Spodenki kąpielowe, Spodenki halkowe, Spódnice plisowa-
ne, Spodnie do rozgrzewki, Spodnie do joggingu, Spodnie 
od dresu, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Wygodne 
luźne spodnie, Spodnie pumpy [alladynki], Spodniumy [ko-
stiumy ze spodniami dla kobiet], Peleryny [narzutki], Narzutki 
na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Okrycia [narzutki] 
nakładane na koszule nocne, Krótkie okrycia [narzutki] nakła-
dane na koszule nocne, Odzież codzienna, Ubrania codzien-
ne, Legginsy, Legginsy ciążowe, Kimona, Kimona japońskie, 
Długie kimona [nagagi], Szarfy do kimon [Obi], Halki pod 
kimona [koshimaki], Halki pod kimona [Juban], Krótkie płasz-
cze do kimon [haori], Pasy do owijania do kimon [Datemaki], 
Szorty, Bermudy [szorty], Szorty sportowe, Szorty ciążowe, 
Szorty z polaru, Szorty uciskowe [sliding shorts], Majtki przy-

pominające szorty z luźną nogawką, Szorty kąpielowe, Topy 
[odzież], Topy ciążowe, Damskie luźne topy, Topy do biega-
nia, Topy bez ramiączek, Topy z półgolfem, Topy z dzianin, 
Topy do jogi, Topy sportowe do rozgrzewki, Topy wiązane 
na szyi, Obcisłe topy bez ramiączek, Stroje plażowe, Kape-
lusze plażowe, Płaszcze plażowe, Chusty plażowe, Obuwie 
plażowe, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył-
kowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzie-
żą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usłu-
gi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w zakresie piżam, Usługi sprzedaży hurtowej i deta-
licznej w zakresie koszul nocnych, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w zakresie szlafroków, Usługi sprzedaży hurto-
wej i detalicznej w zakresie bielizny nocnej, Usługi sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w zakresie ciążowej bielizny nocnej, 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie odzieży 
do spania, Usługi sprzedaży hurtowej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie piżam, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ko-
szul nocnych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szlafro-
ków, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny nocnej, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ciążowej bielizny noc-
nej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie odzieży do spania.

(210) 531029 (220) 2021 07 01
(731) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krzysztof Penderecki

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, pojemniki meta-
lowe do przechowywania lub transportu, 16 Papier i karton, 
druki, materiały introligatorskie, fotografie. artykuły piśmien-
ne i biurowe, znaczki pocztowe, materiały dla artystów: 
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrzą-
dów), 18 Torby, 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i go-
spodarstwa domowego, wyroby szklane, porcelanowe, ce-
ramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa 
i pościelowa, zasłony, 25 Odzież, nakrycia głowy.

(210) 531031 (220) 2021 07 02
(731) WALERCZUK WALDEMAR, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTOGRAFIA WALERCZUK.COM
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(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 16.03.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Fotografia, Montaż 
filmów fotograficznych, Publikowanie fotografii, Usługi edu-
kacyjne w zakresie fotografii.

(210) 531032 (220) 2021 07 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE 

CHEMIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRZEMIAN

(531) 26.03.04, 26.03.12, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Nawozy, Mieszanki regulujące wzrost 
roślin, Mikroelementy [Preparaty z -] dla roślin, Mikroorganizmy 
do stymulacji wzrostu roślin, Produkty stymulujące rozwój ro-
ślin, Adjuwanty dla środków ochrony roślin, Dodatki glebowe 
[nawożenie], Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty mi-
neralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin, Produkt 
mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do wspomaga-
nia wzrostu roślin, Środki wzmacniające dla roślin.

(210) 531035 (220) 2021 07 01
(731) KRZEMIEŃ EWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EK LEGAL

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.04
(510), (511) 41 Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów [szkolenie], Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], 45 Badania prawne, Doradztwo prawne 
związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie 
własności intelektualnej, Licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności 
intelektualnej, Mediacje, Monitorowanie praw własności inte-
lektualnej do celów doradztwa prawnego, Prawne administro-
wanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
Sprawy sporne (Usługi pomocy w -), Udzielanie licencji [usługi 
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi adwo-
kackie, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi 
arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 531038 (220) 2021 07 02
(731) KARKOSA PRZEMYSŁAW NOSSA, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komiksariat Na straży dobrego komiksu!

(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w sklepach, w dziedzinie towarów, takich jak materiały dru-
kowane, w tym książki, komiksy, albumy kolekcjonerskie, 
komiksy japońskie, książki beletrystyczne, książki dla dzie-
ci, książeczki do kolorowania, książki do malowania., Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line, w dziedzinie to-
warów, takich jak materiały drukowane, w tym książki, ko-
miksy, albumy kolekcjonerskie, komiksy japońskie, książki 
beletrystyczne, książki dla dzieci, książeczki do kolorowania, 
książki do malowania., Usługi sprzedaży hurtowej świad-
czone on-line, w dziedzinie towarów, takich jak materiały 
drukowane, w tym książki, komiksy, albumy kolekcjonerskie, 
komiksy japońskie, książki beletrystyczne, książki dla dzieci, 
książeczki do kolorowania, książki do malowania.

(210) 531040 (220) 2021 07 02
(731) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER SPORTOWIEC express

(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 9 Nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD, urządze-
nie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych 
zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfro-
wych i elektronicznych, 16 Druki, dzienniki, czasopisma, wy-
dawnictwa periodyczne, książki, kalendarze, prospekty, gazety 
i papierowe dodatki do nich, Fotografie, ulotki, cenniki, naklej-
ki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, 
poradniki, mapy, atlasy, 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, reklama prasowa, prenumerata 
prasy, Promocja i reklama internetowa, pozyskiwanie i groma-
dzenie informacji gospodarczych, organizowanie gier, kon-
kursów i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach reklamo-
wych, Redagowanie tekstów reklamowych, usługi edytorskie 
w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie sporządzania statystyk, 
przeprowadzanie badań rynkowych i sondaży opinii publicz-
nej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama i usługi reklamowe, 
38 Agencje informacyjne i agencje prasowe, Przesyłanie infor-
macji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficz-
nych i nagrań video przy pomocy sieci komputerowej, prze-
syłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informacji z zastosowa-
niem urządzeń mobilnych, takich jak telefony, laptopy, pagery 
służących do nadawania i/lub odbioru informacji, usługi pocz-
ty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu ko-
munikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci kom-
puterowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem kom-
puterowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indeksów 
w bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w formie 
elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu 
informacyjnego o sektorze audiowizualnym, Usługi kompute-
rowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych do-
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stępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług 
informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb, Udostępnianie baz on-line via portal, Udo-
stępnianie komputerowych baz danych, Umożliwianie wielu 
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednic-
twem globalnej sieci informacyjnej, 41 Organizowanie konkur-
sów, wystaw i zawodów sportowych, publikowanie tekstów, 
publikacja elektroniczna on-line książek, druków, dzienników, 
czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur, 
materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, or-
ganizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, kon-
ferencji, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, 
sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wyda-
rzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydaw-
nicze, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowa-
nie lokalnych wydarzeń sportowych, Udostępnianie wydarzeń 
sportowych za pomocą strony internetowej, Udzielanie infor-
macji związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Montaż filmów, Foto-
grafia, Dostarczanie informacji na temat aktywności sporto-
wych, Edukacja sportowa, Doradztwo w zakresie sprawności 
fizycznej, Informacje na temat sportu, Nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych 
niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Multimedialne wy-
dania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja czaso-
pism, Publikacja broszur, Programowanie serwisów informa-
cyjnych do transmisji przez Internet, Pisanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług 
teletekstu, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pu-
blikacja materiałów edukacyjnych.

(210) 531059 (220) 2021 07 03
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) gridMUZ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce.

(210) 531060 (220) 2021 07 03
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RU-V
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce.

(210) 531061 (220) 2021 07 03
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) uniCELL Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce.

(210) 531063 (220) 2021 07 03
(731) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) ALLEGRO OCHRONA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 
Aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on-line, 

Oprogramowanie komputerowe w zakresie ubezpieczeń, 
35 Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób 
trzecich, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, Udostępnia-
nie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń 
drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi porówny-
wania cen, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlo-
wych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej 
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby 
trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, 
umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamó-
wienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, 
Usługi handlu on-line w odniesieniu do licytacji elektronicz-
nych oraz oceny on-line z tym związane, Aukcje publiczne, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Reklama on-line, 
Opracowywanie i uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Pisanie tekstów rekla-
mowych i ich publikacja, Wynajem powierzchni reklamowej, 
w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych, Wy-
najmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyj-
nych, Dystrybucja próbek reklamowych, Pokazy towarów, 
Usługi zarządzania reklamą, Organizowanie wystaw i targów 
dla celów handlowych lub reklamowych, Sondaż opinii pu-
blicznej, Badania i analizy marketingowe, Zarządzanie 
w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczące działal-
ności gospodarczej, Usługi administracyjne w działalności 
gospodarczej, Informacja i pomoc dotycząca działalności 
gospodarczej, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług dla osób trzecich, Gromadzenie infor-
macji i badania odnoszące się do działalności gospodarczej, 
Sporządzanie zestawień statystycznych, Kompilacja i syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Wy-
szukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla 
osób trzecich, Usługi specjalistów w zakresie wydajności pra-
cy, Kopiowanie dokumentów, Usługi w zakresie maszynopi-
sania, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi w za-
kresie sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
komputerowych i Internetu, następujących towarów: pro-
dukty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, nauki, foto-
grafii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice 
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie 
surowym, mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty 
do hartowania i lutowania, substancje do garbowania skór 
zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity 
i inne pasty do wypełniania, kompost, nawozy, preparaty 
biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, 
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew-
no, koloranty, barwniki, tusze do drukowania, znakowania 
i rytowania, żywice naturalne w stanie surowym, metale 
w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowa-
niu, drukowaniu i sztuce, kosmetyki nielecznicze i preparaty 
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, pro-
dukty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające 
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, preparaty do pielęgnacji 
zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne i polerskie, 
sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mie-
szaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa 
(również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty 
do oświetlenia, energia elektryczna, produkty farmaceutycz-
ne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna-
ryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały 
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkaża-
jące, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 
preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły dentystyczne 
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oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty i arty-
kuły higieniczne, metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, ma-
teriały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalo-
we konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty 
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby metalowe, pojem-
niki metalowe do przechowywania lub transportu, kasy pan-
cerne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, w tym za po-
średnictwem sieci komputerowych i Internetu, następują-
cych towarów: metalowe materiały nieprzetworzone i pół-
przetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby me-
talowe, metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, meta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne, statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, metalowe pojemniki i arty-
kuły do transportu i pakowania, maszyny rolnicze, do robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, pompy, kompresory i dmuchawy, roboty przemysło-
we, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia 
i transportu, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwór-
stwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, 
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, 
obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjąt-
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy 
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów 
lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, in-
kubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy 
ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, broń boczna, z wyjąt-
kiem broni palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przy-
bory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 
broń sieczna i obuchowa, sztućce i przybory do przygoto-
wywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami 
do cięcia i mielenia, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwa-
cji, podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach 
awaryjnych i ratunkowych, urządzenia i przyrządy naukowe, 
badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, audiowizualne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowa-
nia życia i do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub prze-
twarzania dźwięku, obrazu lub danych, nagrane media i me-
dia do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cy-
frowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywa-
nia danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez 
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, 
komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe, skafan-
dry dla nurków, maski do nurkowania, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci kom-
puterowych i Internetu, następujących towarów: zatyczki 
do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków i pływa-
ków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania 
podwodnego, urządzenia do gaszenia ognia, utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, urządzenia technologii infor-
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, ma-
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe 
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, urządzenia 
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurko-
wania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyj-
ne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy mierni-
cze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 
urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), telefony, 
urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatolo-

giczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, arty-
kuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane 
w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przy-
stosowane dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do ma-
sażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemow-
lętami, urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywno-
ścią seksualną, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty 
do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akceso-
ria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież me-
dyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne 
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncep-
cyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współży-
cie seksualne, urządzenia i instalacje do oświetlania, ogrze-
wania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, 
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych, 
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, 
urządzenia do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, 
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery 
i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwo-
wania, do żywności i napojów, Usługi w zakresie sprzedaży 
detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych 
i Internetu, następujących towarów: kominki, filtry do użytku 
przemysłowego i domowego, instalacje do obróbki przemy-
słowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku oso-
bistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urzą-
dzenia do chłodzenia i zamrażania, akcesoria zabezpieczają-
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje ją-
drowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, kli-
matyzacji i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, 
pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do porusza-
nia się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, części i akcesoria 
do pojazdów, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybu-
chowe, sztuczne ognie, metale szlachetne, ich stopy, wyroby 
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz 
ich imitacje, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometrycz-
ne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 
ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet-
nymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka 
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, monety, instrumenty muzyczne, sta-
tywy do nut i stojaki do instrumentów muzycznych, batuty 
dyrygenckie, papier i karton, druki, materiały introligatorskie, 
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, 
kleje do celów biurowych lub domowych, materiały do ryso-
wania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, mate-
riały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z two-
rzyw sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukar-
skie, matryce do druku ręcznego, dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, materiały 
i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z pa-
pieru, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały pi-
śmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów pa-
pierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowa-
ne, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papiero-
we, książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier kompu-
terowych, kody do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektro-
nicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprze-
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputero-
wych i Internetu, następujących towarów: nieprzetworzone 
i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika 
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice 
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w wytłoczonej formie do użytku w produkcji, materiały 
uszczelniające, wypełniające i izolacyjne, elastyczne rury, rur-
ki i przewody giętkie, niemetalowe, plomby, uszczelki i wy-
pełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, 
skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróż-
ne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 
parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, 
obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, kijki marszowe i trek-
kingowe, materiały niemetalowe, do użytku w budownic-
twie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownic-
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalo-
we, pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, lustra, ramki obrazów, 
pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transpor-
tu, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin 
lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, 
budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, kosze nie-
metalowe, beczki i beczułki niemetalowe, trumny i urny po-
grzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do po-
jemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety, niemeta-
lowe, manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome 
schody niemetalowe, przybory oraz pojemniki kuchenne 
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa 
stołowa z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąb-
ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wy-
twarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone 
lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego 
w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramicz-
ne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, szkło nie-
przetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, 
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory 
kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży deta-
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In-
ternetu, następujących towarów: artykuły dla zwierząt, arty-
kuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny i sznury, sieci, na-
mioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub synte-
tycznych, żagle, torby do transportu i przechowywania ma-
teriałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypeł-
niania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw 
sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókienni-
cze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, teksty-
lia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony 
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, 
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz 
wstążki i kokardy pasmanteryjne, guziki, haczyki i oczka, 
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne 
włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne arty-
kuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły 
do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne 
owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomolo-
giczne, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum 
i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, 
nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, gry, zabawki i przed-
mioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastycz-
ne i sportowe, ozdoby choinkowe, artykuły i sprzęt sporto-
wy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie 
placów zabaw i wesołych miasteczek, mięso, ryby, drób, dzi-
czyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone 
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, 
jaja, mleko, ser, masło, jogurt i inne produkty mleczne, oleje 
i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mię-
czaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie i pro-

dukty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i lar-
wy, naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, ma-
karon i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, 
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbe-
ty i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, 
proszek do pieczenia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicz-
nej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Inter-
netu, następujących towarów: sól, przyprawy, przyprawy 
korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (za-
mrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nie-
przetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, 
świeże zioła, naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i na-
siona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakul-
tury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, 
ściółka dla zwierząt, piwo i produkty piwowarskie, napoje 
bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owoco-
we i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, 
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, tytoń i sub-
stytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne 
i rozpylacze doustne dla palaczy, przybory dla palaczy, zapał-
ki, Obsługa zleceń zakupów, Pomoc w zakupie towarów 
i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób 
trzecich, Obsługa targów on-line w celu nabywania, sprzeda-
wania i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, 
Usługi w dziedzinie porównywania cen, Usługi w zakresie 
porównywania i omawiania produktów/usług, Przygotowy-
wanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech 
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, Obsługa 
aukcji, Organizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, 
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, 
Obsługa programów lojalnościowych, Kompilacja on-line 
komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszu-
kiwalnych on-line w dziedzinie serwisów społecznościo-
wych, Informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej 
wymienionych usług, Usługi informacyjne dotyczące wyżej 
wymienionych usług, Pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, 36 Ubezpieczenia, 42 Badania oraz usługi 
naukowe i techniczne oraz usługi projektowania, Analizy prze-
mysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzę-
tu oraz oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
komputerowe jako usługa (SaaS), Usługi komputerowe, mia-
nowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach 
serwisu internetowego, Tworzenie i utrzymywanie, w imieniu 
osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych 
dostępnych przez Internet, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line, Oprogramo-
wanie komputerowe jako usługa (SaaS) w zakresie ubezpie-
czeń, Administrowanie stronami internetowymi w sieci kom-
puterowej, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i utrzymywanie w imieniu osób trzecich informa-
tycznych systemów komputerowych w zakresie marketingu 
dostępnych przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie syste-
mów komputerowych w zakresie obsługi klienta dostępnych 
przez Internet, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych 
w imieniu osób trzecich, Chmura obliczeniowa, Usługi do-
stawcy hostingu w chmurze.
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(210) 531074 (220) 2021 07 02
(731) WILEMAJTYS CEZARY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HUB ELEKTROMOBILNOŚCI

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 9 Ładowarki do baterii, Stacje ładowania dla po-
jazdów elektrycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodze-
nia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, Znaki świecące, 39 Dostawa 
energii elektrycznej, Dostawa towarów, Dystrybucja energii, 
Organizowanie podróży, Transport, Transport pasażerski.

(210) 531076 (220) 2021 07 02
(731) KUKOROWSKI SŁAWOMIR SKLEP Z CHARAKTEREM, 

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADRENALINA13

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.03.01, 26.03.16, 26.13.25
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycie głowy.

(210) 531085 (220) 2021 07 01
(731) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXUS natury

(531) 17.02.01, 17.02.02, 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki perfumeryjne i zapacho-
we, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki toaletowe, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów, Mydła i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Środki 
do higieny jamy ustnej, Dezodoranty i antyperspiranty, Ko-
smetyki do makijażu, Kremy i balsamy kosmetyczne, Maski 
kosmetyczne, Toniki do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne 
peelingi do ciała, 8 Ręczne przybory higieniczne i do pielę-
gnacji urody dla ludzi, Narzędzia ręczne do użytku przy ko-
smetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, Przybory do mani-
cure i pedicure, Przyrządy ręczne do złuszczania martwego 
naskórka, Przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, 

Urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, 
44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo doty-
czące kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabinety pielę-
gnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kuracje do włosów, 
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycz-
nych na ciało, Pielęgnacja urody, Salony piękności, Usługi ko-
smetyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów piękności, Usługi spa, 
Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie laserowego od-
mładzania skóry, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie 
naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgna-
cji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w za-
kresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakre-
sie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Wynajem sprzętu 
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi kosmetyczne, 
Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi ko-
smetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi 
kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz 
i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi w zakresie 
usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększają-
cych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi 
zabiegów na cellulit.

(210) 531088 (220) 2021 07 05
(731) MOSKAŁA TOMASZ, Brenna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światło Gór

(531) 06.01.02, 06.01.04, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Świece, Świece do oświetlenia.

(210) 531089 (220) 2021 07 05
(731) JANOCHA TOMASZ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IP INCOP

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z drobnymi wyrobami metalowymi, Usługi 
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sprzedaży detalicznej w związku z metalowe materiałami 
nieprzetworzonymi i półprzetworzonymi, będącymi półpro-
duktami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowe 
materiałami nieprzetworzonymi i półprzetworzonymi, będą-
cymi półproduktami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami metalowymi do pakowania, owijania i wiązania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami metalowy-
mi do pakowania, owijania i wiązania, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z maszynami, obrabiarkami oraz narzędzia-
mi i urządzeniami o napędzie elektrycznym, do mocowania 
i łączenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami, 
obrabiarkami oraz narzędziami i urządzeniami o napędzie 
elektrycznym, do mocowania i łączenia, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przy-
rządami do obróbki materiałów, budowlanymi, do naprawy 
i konserwacji, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznie 
sterowanymi narzędziami i przyrządami do obróbki materia-
łów, budowlanymi, do naprawy i konserwacji.

(210) 531097 (220) 2021 07 05
(731) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) Waternox
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz 
surowce naturalne, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemicz-
ne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawozy,  
Nawozy azotowe, Płynne nawozy, Środki do wspomagania 
wzrostu roślin, Chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, 
Preparaty do regulacji wzrostu roślin, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Wody, Woda pitna z witaminami, Woda wzbogacona odżywczo, 
Woda plazmowana, Woda deklastrowana, Woda strukturalna,  
42 Doradztwo techniczne w zakresie badań technicznych do-
tyczących pokarmów i napojów, Usługi badawczo-rozwojowe 
związane z nawozami, Usługi informacyjne dotyczące bezpie-
czeństwa nawozów stosowanych w leśnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące bezpieczeństwa nawozów stosowanych 
w ogrodnictwie, Usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa 
nawozów stosowanych w rolnictwie, Kontrola jakości nawozów.

(210) 531102 (220) 2021 07 05
(731) SOŁTYS DANIEL, Niebylec
(540) (znak słowny)
(540) gueno
(510), (511) 20 Materace, Materace piankowe, Materace łóż-
kowe, Materace ogniotrwałe, Materace sprężynowe, Podstawy 
pod materace, Materace z lateksu, Nakładki na materace, Łóżka, 
pościel, materace, poduszki, Materace [inne niż materace położ-
nicze], Piankowe materace kempingowe, Materace typu futon 
[inne niż materace położnicze], Materace sprężynowe do łóżek, 
Nakładki wierzchnie na materace, Wierzchnie nakładki na ma-
terace, Sprężynowa podstawa materaca [box spring], Materace 
puchowe z pierzem [piernaty], Zespoły sprężyn niemetalowe 
do materacy, Bezpieczne łóżeczka dziecięce, Elementy wystroju 
wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], Konstrukcje drewniane 
łóżka, Listwowe podstawy łóżek (stelaże), Łóżeczka dla dzieci, 
Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżka, Łóżka 
drewniane, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka zawierające 
materace z wkładem sprężynowym, Łóżka ze schowkiem [szu-
fladami], Maty do spania, Maty dla dzieci do spania, Metalowe 
ramy łóżek, Podgłówki, wałki, Podstawy łóżek, Poduszeczki pod-
trzymujące kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicz-
nych, Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Po-
duszki dekoracyjne, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki 
do podpierania głowy, Poduszki lateksowe, Poduszki na siedze-
nia, Poduszki ozdobne, Poduszki (obicia), Poduszki pod kark, 

Poduszki podróżne, Poduszki wspierające szyję, Poduszki z wy-
pełnieniem, Poduszki zapamiętujące kształt, Pościel, oprócz bie-
lizny pościelowej, Ramy do łóżek, Ramy łóżek z metalu, Regulo-
wane łóżka, Składane łóżka, Sprężyny do łóżek, Stelaże do łóżek, 
Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Wezgłowia, 
Wezgłowia do łóżek, Zagłówki, Zagłówki dla niemowląt, Za-
główki do łóżek, Łóżka przystosowane do użytku osób z trud-
nościami w poruszaniu się, Łóżka przystosowane do użytku 
przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Poręcze do łóżek, 
Wałki pod kark, inne niż do użytku medycznego lub chirurgicz-
nego, 24 Pokrycie na materace, Dopasowane pokrowce na ma-
terace, Wsypy [pokrowce na materace], Koce [podkłady] na ma-
terace, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki), Artykuły 
tekstylne do użytku jako pościel, Bielizna pościelowa i stołowa, 
Jedwabne koce na łóżka, Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce 
dla niemowląt, Koce wełniane, Kocyki dziecięce, Kołdry, Kołdry 
do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry półpuchowe, Kołdry [poszwy], 
Kołdry [przykrycia], Kołdry puchowe, Kołdry wypchane gęsim 
pierzem, Kołdry wypchane gęsim puchem, Kołdry wypełnione 
jedwabiem, Kołdry wypełnione piórami, Kołdry z materiałów 
tekstylnych, Kołdry zawierające materiały wypełniające, Narzuty, 
Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzu-
ty pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty pikowane na łóżka, 
Narzuty puchowe [kołdry], Ozdobne poszewki na poduszki, 
Podkłady na łóżko, Pokrowce na materace [inne niż dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych], Pokrowce na po-
duszki, Poszewki na kołdry, Poszewki na poduszki, Poszewki 
na poduszki [poszwy na poduszki], Poszewki na poduszki 
do spania, Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry i kołdry pucho-
we, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki, Profilo-
wane prześcieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek 
dziecięcych, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła z tworzywa 
sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności 
fizjologicznych], Przykrycia na łóżka, Puchowe narzuty [przykry-
cia], Tekstylne poszwy na kołdry, Ochronne pokrowce [narzuty] 
na materace i meble, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twa-
rzy, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki, Duże 
ręczniki kąpielowe, Frotte, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), 
Ręczniki, Ręczniki dla dzieci, Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk 
wykonane z materiałów tekstylnych, Ręczniki do rąk z materia-
łów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpielowe], 
Ręczniki frotte, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręcz-
niki plażowe, Ręczniki z kapturem, Rękawice kąpielowe, Koce 
piknikowe, Koce jedwabne.

(210) 531110 (220) 2021 07 05
(731) GUERRERO VALLE NAYELLI KATARZYNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tres Infantes

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Berety, Bielizna dla niemow-
ląt, Botki niemowlęce, Body niemowlęce, Bolerka, Buty dla 
niemowląt, Buty dziecięce, Czapki [nakrycia głowy], Ciążowa 
bielizna nocna, Kamizelki, Jednoczęściowa odzież dla niemow-
ląt i małych dzieci, Kapelusze, Kąpielowe kostiumy, Kostiumy 
na bale maskowe i Halloween, Koszule, Kurtki, Majtki dziecięce 
[odzież], Majtki dla niemowląt, Maski ochronne [odzież], Na-
krycia głowy dla dzieci, Narzutki na ramiona [odzież], Odzież, 
Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież wierzchnia dla 
niemowląt, Paski [odzież], Pelerynki, Pończochy, Podkolanówki, 
Rajstopy, Powijaki dla niemowląt, Rękawiczki, Skarpetki dla nie-
mowląt i małych dzieci, Sandały niemowlęce, Spodenki, Spód-
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nice, Spodnie, Stroje do chrztu, Sukienki ciążowe, Sukienki dla 
niemowląt i małych dzieci, Swetry, Szelki, Szale, Szorty ciążowe, 
Tuniki, Wkładki do obuwia, Woalki, welony, Ubranka do wózka 
[kombinezony niemowlęce], Wyprawki dla niemowląt, Wy-
prawki dla noworodków, Apaszki [chustki], Balerinki [obuwie], 
Bluzki, Kurtki bluzy, Bluzy sportowe, Buciki dla niemowląt (z weł-
ny), Dziane buty dla niemowląt, Kombinezony dla niemowląt 
i małych dzieci, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla nie-
mowląt i małych dzieci, Obuwie dla niemowląt, Śliniaki dla nie-
mowląt [niepapierowe], Śpioszki, pajacyki [odzież], Odzież ciążo-
wa, Odzież dla małych dzieci, Odzież wierzchnia dla dzieci, Pie-
luchomajtki [odzież], Rękawiczki [odzież], Wyprawki dziecięce 
[odzież], Bielizna ciążowa, Getry, Koszule ciążowe, Nakrycia gło-
wy, Sukienki do chrztu, 35 Administrowanie programami moty-
wacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla 
osób trzecich, Administrowanie dotyczące marketingu, Analiza 
cen, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynko-
we, Analiza rynku, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, 
Analiza trendów marketingowych, Opracowywanie statystyk 
biznesowych i informacji handlowych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Prowadzenie, 
przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i tar-
gów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Prze-
prowadzanie badań opinii publicznej, Przetwarzanie danych dla 
firm, Sporządzanie ankiet biznesowych, Usługi aukcyjne, Pośred-
nictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Infor-
macje na temat sprzedaży produktów, Marketing internetowy, 
Prezentacje towarów i usług, Projektowanie broszur reklamo-
wych, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami 
dziecięcymi, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie 
marketingu, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi importowo-eksportowe, Usługi prezentowania 
produktów na wystawach sklepowych przez modelki lub mo-
deli, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi reklamowe 
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie 
sprzedaży towarów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące odzież, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi w zakresie kupna, 
Usługi w zakresie zamówień on-line, Usługi współpracy z blo-
gerami, Projektowanie materiałów reklamowych, Promowanie 
działalności gospodarczej.

(210) 531147 (220) 2021 07 06
(731) DĄBROWSKA ANETA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Proste meble PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA MEBLI 

NA WYMIAR

(531) 07.01.08, 07.01.24, 12.01.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble, 42 Projektowanie mebli.

(210) 531170 (220) 2021 07 05
(731) MARKIEWICZ-PIOTROWSKA ROMANA, Gliwice
(540) (znak słowny)

(540) Za każdym uśmiechem kryje się historia
(510), (511) 5 Amalgamaty dentystyczne, Alginat ortodontycz-
ny do wycisków dentystycznych, Antybiotyki do stosowania 
w stomatologii, Czyściki o działaniu ścierającym do użytku den-
tystycznego, Amalgamaty dentystyczne, Cementy dentystycz-
ne, Dentystyczne materiały ceramiczne, Dentystyczne materiały 
do tworzenia modeli zębów, Dentystyczne materiały do po-
wielania modeli zębów, Dentystyczne materiały do odcisków, 
Dentystyczne materiały porcelanowe, Dentystyczne materiały 
ścierne, Dentystyczne materiały wiążące, Dentystyczne mie-
szaniny odbudowujące, Gazy do użytku dentystycznego, Gips 
do celów dentystycznych, Kleje do celów dentystycznych, Kleje 
do protez dentystycznych, Kleje do użytku stomatologicznego 
i dentystycznego, Lakier dentystyczny, Lakiery dentystyczne 
do uszczelniania zębów, Lakiery przewodzące do celów stoma-
tologicznych, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Lecznicze 
przeciwpróchnicze płyny do ust, Leki do celów stomatologicz-
nych, Mastyksy dentystyczne, Materiał do naprawiania zębów, 
Materiały na koronki dentystyczne, Materiały na mostki denty-
styczne, Materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji 
protez dentystycznych, Materiały ceramiczne do wyrobu protez 
dentystycznych, Materiały ceramiczne do wypełniania do celów 
dentystycznych, Materiały dentystyczne do plombowania zę-
bów, Materiały dentystyczne do wypełniania zębów, Materiały 
dentystyczne do odcisków, Materiały do osadzania do celów 
dentystycznych, Materiały do plombowania zębów, Materiały 
do profilaktyki jamy ustnej, Materiały do protez dentystycznych, 
Materiały do sztucznych zębów, Materiały do uszczelniania szcze-
lin do celów dentystycznych, Materiały utrwalające do celów 
dentystycznych, Materiały porcelanowe do użytku w stomato-
logii, Materiały utrwalające do celów dentystycznych, Porcelana 
na protezy dentystyczne, Preparaty farmaceutyczne dla celów 
stomatologicznych, Preparaty i artykuły dentystyczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Środki znieczulające do celów stomatologicznych, Stoma-
tologiczne środki profilaktyczne, Stopy ceramiczne na korony 
zębowe, Stopy dentystyczne, Wosk dentystyczny, Wosk do mo-
delowania do celów stomatologicznych, 44 Chirurgia plastyczna, 
Dopasowywanie protez, Doradztwo związane ze stomatologią, 
Konsultacje dentystyczne, Pomoc medyczna, Pomoc stomato-
logiczna, Stomatologia kosmetyczna, Usługi dentystyczne, Usługi 
kliniki dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej dla ludzi, Usługi w zakresie wybielania zębów.

(210) 531185 (220) 2021 07 06
(731) FREJ PAWEŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BISTRO SŁOIKI
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 531195 (220) 2021 07 06
(731) WIECZOREK KRZYSZTOF EVERS POLAND, 

Radzionków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MD MONDY PROFESSIONAL
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(531) 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy 
do golenia, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładza-
nia i prostowania włosów, Kremy i balsamy kosmetyczne, 
Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki 
do włosów, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Pianki 
[kosmetyki], Maski kosmetyczne, Odżywki do włosów, 
Olejki do celów kosmetycznych, Lakier do włosów, Spraye 
do włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Odżywki do skó-
ry głowy w formie sprayu, Kosmetyczne płyny do włosów, 
Płyny do golenia, Płyny do stylizacji, Płyny do układania 
włosów, Płyny do włosów, Płyny koloryzujące do włosów, 
Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne do wło-
sów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, Preparaty do bar-
wienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia włosów, 
Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia 
włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do my-
cia włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do prostowania włosów, Preparaty do układania włosów, 
Preparaty do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Prepara-
ty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty ściągające do celów 
kosmetycznych, Suche szampony, Szampony, Wosk do de-
pilacji, Zestawy kosmetyków, Farby do włosów, Barwniki 
kosmetyczne, 35 Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizneso-
wych, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Pokazy towarów, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi pośrednictwa w han-
dlu, Sprzedaż detaliczna i hurtowa: balsamów, kosmety-
ków, kosmetyków do pielęgnacji skóry, lakierów do wło-
sów, masek kosmetycznych, odżywek do włosów, olejków, 
sprayów do włosów, olejków do celów kosmetycznych, 
płynów do pielęgnacji włosów, preparatów do kręcenia 
włosów, preparatów do nadawania połysku, preparatów 
do odbarwiania, preparatów do prostowania włosów, pre-
paratów do celów kosmetycznych, suchych szamponów, 
szamponów, zestawów kosmetyków, farb do włosów, 
preparatów do włosów, odżywek do włosów, 41 Kształ-
cenie praktyczne z zakresu pielęgnacji włosów, układania 
fryzur, stosowania kosmetyków do włosów, Organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub 
rozrywkowych], Organizowanie pokazów w celach roz-
rywkowych, Organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów mody i fryzur, 44 Fryzjerstwo, 
Manicure, Salony piękności, Usługi wizażystów.

(210) 531245 (220) 2021 07 07
(731) PLUTA MATEUSZ GOSPODARSTWO SADOWNICZE, 

Łobżenica
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Soki z Krajny W SERCU DOLINY ŁOBŻONKI

(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych.

(210) 531249 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu kon-
sumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług 
leasingowych, Promowanie usług leasingowych w imieniu 
osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Leasing finansowy, Usłu-
gi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Le-
asing konsumencki zwrotny.

(210) 531250 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING

(531) 03.07.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu kon-
sumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług 
leasingowych, Promowanie usług leasingowych w imieniu 
osób trzecich, 36 Usługi finansowe, Leasing finansowy, Usłu-
gi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Le-
asing konsumencki zwrotny.

(210) 531251 (220) 2021 07 07
(731) EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) BOCIAN

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych 
i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej 
dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji han-
dlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze-
daży na rzecz osób trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży 
leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w na-
bywaniu usług leasingowych, Usługi w zakresie promocji, 
Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promo-
wanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, 
Promowanie usług finansowych w imieniu osób trzecich, 
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 
36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, 
usługi leasingowe, Usługi w zakresie udzielania kredytów, 
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo 
kredytowe, Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące 
ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie finansów, 
Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.

(210) 531273 (220) 2021 07 07
(731) WÓJCIK JAKUB CIBIDEX, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) CBD Spectral
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty wetery-
naryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żywność 
dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność 
przystosowana do użytku weterynaryjnego, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, konopie indyjskie do celów me-
dycznych, herbata lecznicza, 31 Nasiona (ziarna), surowe pro-
dukty rolne, surowe produkty ogrodnicze, surowe produk-
ty leśne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, ziarna (nasiona), naturalne rośliny i kwiaty, karma dla 
zwierząt domowych, rośliny suszone, kwiaty suszone, rośliny 
konopi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suple-
mentami diety, reklama, zarządzanie i doradztwo w spra-
wach działalności gospodarczej, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, usługi sekretarskie i biurowe.

(210) 531564 (220) 2021 07 15
(731) KOPYDŁOWSKI DOMINIK KONADO, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) Konado
(510), (511) 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne.

(210) 531621 (220) 2021 07 16
(731) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) redadler

(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośni-
kach, 16 Materiały drukowane, 25 Obuwie, Nakrycia głowy, 
Odzież, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi handlu detalicznego on-line 
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu deta-
licznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, 38 Usługi transmisyjne, 41 Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi 
w zakresie przedstawień na żywo, Organizowanie konferen-
cji, wystaw i konkursów, Usługi wydawnicze, Usługi wynaj-
mu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, Usługi w zakresie gry w pokera.

(210) 531629 (220) 2021 07 16
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) K&S
(510), (511) 34 Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytu-
ty tytoniu), Papierosy, cygara, cygaretki i inne gotowe artyku-
ły dla palaczy, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Papierosy, 
Papierosy z filtrem.

(210) 531630 (220) 2021 07 16
(731) SL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki
(540) (znak słowny)
(540) M&L
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy z filtrem, Tytoń preparo-
wany.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 508537, 526711, 529298, 529300, 529727, 529781, 530209, 530668, 530670, 530891, 530916, 531032, 531097

2 529298, 529300, 530209

3 477917, 521001, 525327, 525479, 525928, 526088, 528369, 529423, 529450, 529727, 529742, 530209, 530918, 
531085, 531195

4 521001, 529781, 530217, 531088

5 520206, 520212, 520213, 520266, 523363, 526015, 526088, 527515, 529059, 529099, 529280, 529303, 529727, 
529781, 530205, 530570, 530725, 530918, 530988, 531001, 531170, 531273

6 526996, 528534, 530204, 530214, 530215, 530216, 530734, 531029

7 525327, 528534, 528666, 530204, 530209, 530872

8 527515, 528666, 529450, 530209, 530872, 531085

9 515014, 523966, 526740, 526996, 527155, 527442, 527448, 527543, 527685, 527789, 528179, 528180, 529318, 
529716, 530160, 530209, 530318, 530344, 530373, 530455, 530456, 530657, 530661, 530962, 530985, 531040, 
531059, 531060, 531061, 531063, 531074, 531621

10 527515, 527543, 530728, 530918, 530985

11 511980, 525154, 525327, 528187, 528534

12 528534, 530985

14 470511, 526996, 527456, 530673, 530976

16 477917, 522005, 523636, 524354, 524410, 526996, 527155, 527248, 527442, 527448, 527974, 528179, 528180, 
529122, 530455, 530456, 530621, 530856, 530979, 531029, 531040, 531621

17 529298, 529300

18 523636, 527515, 528534, 529287, 530673, 530985, 531029

19 527543, 530214, 530215, 530216

20 470511, 522005, 522532, 523367, 525327, 525680, 526996, 527515, 528377, 528534, 530178, 530981, 530985, 
531102, 531147

21 525154, 525327, 525479, 525680, 527515, 530985, 531029

22 529762

24 527515, 529208, 529716, 530852, 531029, 531102

25 527515, 528179, 528180, 529004, 529013, 529122, 529287, 529716, 530160, 530455, 530456, 530673, 530845, 
530894, 530930, 530952, 531024, 531026, 531029, 531076, 531110, 531621

26 529762, 531564, 531621

27 522532

28 516843, 525733, 528179, 528180, 528377, 528534, 529122, 529762, 530985

29 477531, 517425, 519715, 524000, 524748, 525063, 526167, 526787, 527427, 527911, 529059, 529099, 529280, 
529309, 529387, 529464, 530205, 530898, 530899, 530956

30 497892, 519715, 524000, 524193, 524748, 525154, 527560, 527911, 528323, 528382, 529059, 529099, 529309, 
529409, 529463, 529464, 530205, 530898, 530899, 531011, 531012

31 519715, 526167, 527911, 529059, 529099, 529309, 529727, 530620, 531273

32 527427, 527911, 529059, 529099, 529309, 529325, 529355, 529464, 530623, 530725, 530853, 530898, 530899, 
531011, 531012, 531013, 531014, 531097, 531245

33 505507, 527891, 527896, 527908, 527911, 529781

34 529392, 531629, 531630



Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 99

1 2

35 477917, 484722, 506691, 522005, 523104, 523363, 523367, 524000, 524009, 524193, 524410, 524736, 524738, 
525154, 525680, 525717, 525928, 525988, 526317, 526711, 526954, 526996, 527155, 527248, 527442, 527448, 
527515, 527558, 527685, 527705, 527706, 527846, 527911, 527974, 528000, 528179, 528180, 528377, 528525, 
528650, 529004, 529013, 529068, 529122, 529280, 529289, 529325, 529450, 529735, 529738, 529742, 529781, 
529823, 530160, 530172, 530181, 530373, 530455, 530456, 530570, 530620, 530621, 530669, 530725, 530845, 
530869, 530881, 530896, 530930, 530956, 530957, 530976, 530985, 530996, 531011, 531012, 531024, 531026, 
531038, 531040, 531063, 531089, 531110, 531195, 531249, 531250, 531251, 531273, 531621

36 484722, 506691, 512363, 520319, 523966, 524354, 527558, 527705, 527706, 527789, 527914, 527974, 528000, 
528650, 529764, 529765, 529766, 529767, 530859, 530867, 530869, 530996, 531063, 531249, 531250, 531251

37 506691, 515014, 522532, 524354, 526729, 526954, 527705, 527706, 528000, 529293, 530727, 530859, 530869, 
530962

38 484722, 521849, 527155, 527974, 528179, 528180, 530160, 531040, 531621

39 484722, 506691, 527448, 527705, 527706, 528525, 529738, 529781, 530181, 530548, 530867, 530891, 531074

40 506691, 522005, 527448, 530626, 530860, 530891

41 477917, 506691, 521849, 522005, 524009, 524354, 524736, 524738, 526317, 526996, 527155, 527248, 527434, 
527442, 527515, 527558, 527705, 527706, 527762, 527974, 528179, 528180, 528650, 529738, 529742, 530064, 
530160, 530172, 530181, 530455, 530456, 530856, 530979, 530980, 531015, 531031, 531035, 531040, 531195, 
531251, 531621

42 484722, 506691, 515014, 522005, 522532, 523367, 523966, 524354, 526333, 527155, 527248, 527705, 527706, 
527789, 528000, 528179, 528180, 529068, 529122, 529738, 530318, 530319, 530656, 530869, 530962, 531063, 
531097, 531147

43 524193, 525154, 526333, 527448, 527560, 527911, 528382, 528586, 529409, 529738, 529742, 530064, 530165, 
530455, 530456, 530548, 530724, 530875, 530898, 530899, 530945, 530952, 531011, 531012, 531185

44 506691, 523104, 523363, 525479, 525988, 526317, 527705, 527706, 528807, 529068, 529411, 529450, 529742, 
530064, 530622, 530980, 531085, 531170, 531195

45 524354, 527705, 527706, 528000, 530170, 530861, 531035



Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

Znak
Numer  

zgłoszenia

1 2

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

70mai 530661

ADRENALINA13 531076

AKBA 530373

ALEZINplus 529423

ALLEGRO OCHRONA 531063

Allnutrition ALLNATURAL 524000

AlphaDermin 528369

APTO 523966

ARCHIPLANER 524354

ASEKO 530861

AUFORIA 530570

BA!lans 529463

BalticBHP 530657

Bambina Stellina 529122

BĄDŹ GÓRĄ 530623

be smile 529727

Beauty Razem 530881

beIN offices powered by biznesHUB 527558

BIFIX NATURALACTIVE 529059

BIFIX 529099

BIOBAS 530205

BIOKURATOR 530670

BISTRO SŁOIKI 531185

BLACK CAT 525928

blue diamond 530064

BLUESMOKE 530626

blulou 529450

BOCIAN LEASING 531249

BOCIAN LEASING 531250

BOCIAN 531251

Bryksy budująca pewność 530869

Bube 530952

BUSACCO 530996

CA ZE moda 530852

CANIS e CATUS 527248

CBD Spectral 531273

CHEF INGREDIENTS 530956

CleanWhale 526954

COLIBRA DREAM 527456

Compero.pl 520319

contractPRO 528000

cottonpark 530548

CUPRES 508537

CZARNY MŁYN 528382

Delecta KUBEK 529464

DESTINO 529287

DESTYLACJE POLSKIE 529781

DIS POS 522005

DIVA 525988

DMR GROUP 530916

dobre BO Śląskie 528525

DORA CUKIERNIA 529409

EasyGo One Gel 520206

EasyGo One 520266

EasyGo 520212

EasyGO 520213

ecodan hydrodan 528187

EFEZ 530875

EIB 528650

EK LEGAL 531035

Ekobohaterzy 524009

ELEKTROBUD 526729

elmontaż 515014

eLUBE BIKE GREASE 530217

Energia = Moc x Charakter2 530856

ESIX 530962

EST. 2015 IMPERIUM 529004

Ewa Schmitt 530728

FAME SUSHI JAPANESE_ RESTAURANT_ 527560

Findsel 521849

FITOLISET 530918

FOTOGRAFIA WALERCZUK.COM 531031

FRUIT REVOLUTION 527427

Fundamental 530668

FUNFIT 528534

FXC Better tool, better work 528666

GALLO PORTUGAL DESDE 1919 525063

GIGANTYCZNY DONUT 470511

GO faktoring 512363

GOLDEN BUH 529392

GOYA 526740

GRAJ Z NAMI W ZIELONE! 524736

GRAJ Z NAMI W ZIELONE! 524738

GRASS FED BEEF HALAL 526787

gridMUZ 531059

GRUPA OLMED SINCE 1999 523363

gueno 531102

Gustaw 516843



1 2 1 2

Nr  ZT30/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 101

HAVANA 530214

HIRONDI 529309

Hobby4Men 530957

HONAT 3 GROUPE 530727

HPA 523104

HUB ELEKTROMOBILNOŚCI 531074

iCare 529293

IFS 529735

IŁ CAPITAL 530859

Infino 527789

intenso FOLLOW YOUR PASSION 530845

IP INCOP 531089

JBB Bałdyga PARÓWKI BANANOWE  
DLA MAŁYCH I DUŻYCH na każdą OKAZJĘ 529280

JBR SYSTEM 530318

JEDEN Z DZIESIĘCIU 528179

JEDEN Z DZIESIĘCIU 528180

JUKON 530215

k klann 530178

K&S 531629

Kebab King HOUSE 524748

Kelfield 530891

Kiddy 530985

Komiksariat Na straży dobrego komiksu! 524410

Komiksariat Na straży dobrego komiksu! 531038

Konado 531564

KOSCIUSCHKO 525479

KRZEMIAN 531032

Krzysztof Penderecki 531029

KSIĄŻĘCE Rynek 17 A.D.2012 Zaprasza  
Józef Przybyła DELIKATESY SPIRYTUALIA  
skład produktów regionalnych i kolonialnych 527911

KWASZARNIA POLSKA 525680

LabaTime 530165

LAVERSA 529823

legalna jazda zaczyna się od nas 530170

less is core 530656

LiFeHERB 526015

Limonet 529355

LOKO BAG 531001

LUCY, KUSY, KOZIOŁ, CZEREPACH,  
DUDA I CAŁA RESZTA 530979

LUXUS natury 531085

Łzy 530455

ŁZY 530456

M my memi for the love of a child 527515

M&L 531630

Magic Toast 497892

MANUFAKTURA SNU 523367

MARTA RUCKA Holistic-Med 530980

Marwan Al Maddah Trading Group - FMCG 527846

MD MONDY PROFESSIONAL 531195

meblujsie.pl 529289

MEDISSIMA 530622

MEGENZYMES 529387

MG REAL ESTATE 527914

mokann 521001

more! ŚWIAT JEST LEPSZY, GDY PACHNIE KAWĄ 525154

MR.KEBS 527448

MRÓZ LOFT 530981

NatLabo the essence of health 529303

NATUREY 530988

Nayko 530930

NEUROSTREFA 528807

NINJA KIDS 530160

nuja 531013

Nuja 531014

office plus 522532

OLOSPORT 531015

One Day MED 529068

OPLOTKA 530976

oppo 529318

Payka 529766

PAYKA 529767

paytree 529764

PAYTREE 529765

PIEROGARNIA Bajeczna 530945

PIZZA TAXI 524193

Platinium 6 527705

Platinium VI 527706

PLUSMARKET 530896

Pod Złotym Żurawiem 526333

Polar Fox 530669

Polish Aviation Academy PGL Group 529738

PRO TRUCK 484722

PROFIRS refinishing system 530209

ProKoko 525717

Proste meble PROJEKTOWANIE  
I PRODUKCJA MEBLI NA WYMIAR 531147

Przerwane Igrzyska 527155

Przynosimy ulgę! G GIGANT  
TOALETYPUBLICZNE 511980

Pszczółka Czekoladowe Inspiracje 528323

QFUTURE 530860

Rafil. Profesjonaliści od metalu 529300

Rafil. Specjaliści od metalu 529298

redadler 531621

REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND  
SINCE 2009 KSIĘŻNA DAISY LIKIER  
pomarańczowo-kawowy LEGENDARY  
PREMIUM QUALITY Limited Edition 527891

REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND  
SINCE 2009 WÓDKA Jałowcowa KSIĘCIA  
HENRYKA XI LEGENDARY PREMIUM  
QUALITY Limited Edition 527896



2121

102 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT30/2021

REHASANKA 526317

REKOPOL 506691

respirO2 527543

Resto Quality 525327

RIVIERA 530216

ROCKSTAR 530853

ROOFI 530734

Rossetti FOR YOU HOME 529208

RSBOX spray booth 530204

RUBIN EKO 523636

RU-V 531060

SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM 526996

SIMPLIFSHOTS 530725

SINCE 2009 PSZCZYŃSKA Tradycja MIODULA  
REGIONAL PRODUCT OF PSZCZYNA, POLAND 527908

SkryteSzycie PRACOWNIA HANDMADE 529762

sleepdo DREAMS FACTORY 531026

sleepdo 531024

słodkie hawo 519715

Soki z Krajny W SERCU DOLINY ŁOBŻONKI 531245

SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS Z NADZIENIEM  
O SMAKU MEKSYKAŃSKIM BEZ DODATKU  
FOSFORANÓW 517425

Stawokost 526088

STRONG2 & MORE HAIR OIL 477917

STRUSS 530344

Studio fryzjerskie Ciach’o Aleksandra Gałaj 529411

sunme 526167

SUPER SPORTOWIEC express 531040

SUSHI ROBOT POLSKA 530872

S-WAP 526711

Sweet & Coffee 527442

Sweets & Coffee FORUM RYNKU KAWIARNI  
CUKIERNI LODZIARNI PIEKARNI 527434

szybciutko powolutku 529325

Światło Gór 531088

Tekstowni 530172

TERMY ZAKOPIAŃSKIE 529742

Tieljaczi 477531

TIW TYLKO I WYŁĄCZNIE 529716

TOMMY BURGER 530898

TOMMY BURGER 530899

Tres Infantes 531110

TRIVOR 530620

UIUJ 530894

uniCELL Gn 531061

Unitel Motorsport 530181

VISION 530867

WALKER 527685

wasalaa 530673

Waternox 531097

WEDA PROJECT 527762

weeco 528377

WESOŁA PANI SMAKUJE JAK W DOMU 531012

WESOŁA PANI 531011

WESTERN OAK 505507

WZGÓRZE  BESCHAD 528586

Za każdym uśmiechem kryje się historia 531170

ZAGAJNIK 530724

Zaplanuj.co 530319

ZŁOTE RUNO 530621



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.

1461767 ALLIED UNIVERSAL There for you.  
(2021 06 01)
CFE: 26.11.01, 27.05.09, 
29.01.12

35, 37, 41, 42, 45

1504149 VENYA (2021 06 21) 3
1596540 MAESTRIA (2021 06 18) 9, 42
1600432 joybos (2021 04 25)

CFE: 27.05.01 20, 21, 35
1600456 (2021 04 26)

CFE: 01.15.24, 26.04.03, 26.11.01 9
1600473 DEXAMETHASONE PHOSPHATE SF 

(2021 02 22, 2021 01 21)
5

1600494 KAOBRIGHT (2021 02 23, 2020 11 24) 1, 3, 5
1600542 B SEPOR (2021 03 26)

CFE: 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01 20
1600548 KLR (2021 04 21)

CFE: 18.01.08, 26.11.22, 27.05.08 39
1600694 J&H (2021 05 12)

CFE: 24.17.01, 27.05.01 9
1600761 EGYM (2021 02 03) 7, 9, 10, 28, 35, 38, 

41, 42, 44, 45
1600765 BelBagno (2021 03 24) 11, 20, 35
1600783 CLARITER  

(2021 01 18, 2020 07 20)
1, 2, 3, 4, 40

1600851 BROCKHAUS TECHNOLOGIES  
(2021 03 09, 2020 09 15)
CFE: 24.15.01, 26.11.06, 27.05.10, 29.01.12 35, 36

1600871 E-START (2021 01 20, 2020 07 21) 7
1600906 AVELI (2021 01 14, 2020 08 21) 3, 9, 16, 35
1600912 ZEUS Ecolighters (2021 03 05)

CFE: 26.04.18, 27.05.10 4, 11, 35
1600964 Elixir Aircraft (2021 04 28)

CFE: 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13 12
1601046 MUFFIK (2021 02 05) 10, 27, 28, 35
1601128 VISIONER (2021 04 19, 2020 11 11) 9
1601171 TOPSUN (2021 04 22)

CFE: 27.05.01 22
1601175 K2 (2021 01 18)

CFE: 27.05.17, 27.07.11 9, 35, 37, 38, 41, 42
1601191 MOKKABi (2021 05 04)

CFE: 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01 30, 43
1601254 (2021 05 27, 2020 12 25)

CFE: 03.01.08 9, 14, 18, 24, 25, 35
1601259 PJ PUCCIHINO JEANS (2021 03 12)

CFE: 26.01.01, 27.05.01 25
1601324 PAY SMARTNEY (2021 02 03, 

2021 02 03)
9, 35, 36, 38, 42

1601428 Libertus (2021 06 01)
CFE: 28.03.00 28

1601454 The Ordinary. (2021 02 19, 2021 02 16)
CFE: 24.17.01, 27.05.10 3, 35, 44

1601455 GERATE (2021 05 10)
CFE: 27.01.01, 27.05.01, 28.03.00 7



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

1  1600494, 1600783 

2  1600783 

3  1504149, 1600494, 1600783, 1600906, 1601454 

4  1600783, 1600912 

5  1600473, 1600494 

7  1600761, 1600871, 1601455 

9  1596540, 1600456, 1600694, 1600761, 1600906, 1601128, 1601175,
 1601254, 1601324 

10  1600761, 1601046 

11  1600765, 1600912 

12  1600964 

14  1601254 

16  1600906 

18  1601254 

20  1600432, 1600542, 1600765 

21  1600432 

22  1601171 

24  1601254 

25  1601254, 1601259 

27  1601046 

28  1600761, 1601046, 1601428 

30  1601191 

35  1461767, 1600432, 1600761, 1600765, 1600851, 1600906, 1600912,
 1601046, 1601175, 1601254, 1601324, 1601454 

36  1600851, 1601324 

37  1461767, 1601175 

38  1600761, 1601175, 1601324 

39  1600548 

40  1600783 

41  1461767, 1600761, 1601175 

42  1461767, 1596540, 1600761, 1601175, 1601324 

43  1601191 

44  1600761, 1601454 

45  1461767, 1600761



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.

521880 The Procter & Gamble Company
2021 04 26 3

521881 The Procter & Gamble Company
2021 04 26 3

521769 MABION SPÓŁKA AKCYJNA
2021 04 28 35, 42, 44

525457 SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 11 4, 35, 39

518916 INTERNATIONAL COMMUNICATION SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 17 16, 35, 38, 41

523821 Chanel SARL
2021 05 31 24, 25

525647 COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES 
SALINES DE L’EST
2021 07 06 3

525362 SANACORP PHARMAHANDEL GMBH
2021 07 06 44

526240 TENZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 07 12 1, 3, 5

525300 LemonAid Beverages GmbH
2021 07 12 30

524378 SPÓŁDZIELNIA POKÓJ
2021 07 13 30



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.

1578274 Lohmann & Rauscher International  
GmbH & Co. KG
2021 06 04 5

1580166 COMPAGNIE GENERALE  
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
2021 06 24 12

1587841 Dennert Poraver GmbH
2021 07 12 1, 17, 19, 35



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

29/2021 7 511704

(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT 
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Ozorków

(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT 
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cedrowice-Parcela
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