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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 9 sierpnia 2021 r. Nr ZT32

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) 507217 (220) 2019 11 26
(731) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SUKCESja
(510), (511) 38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu 
do treści, stron internetowych i portali, udostępnianie serwi-
sów on-line, w tym blogów.

(210) 507614 (220) 2019 12 04
(731) TEXPOL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chałupki Dębniańskie

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNiFLEX PRO

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 3 kamień polerski i szlifierski materiały ścier-
ne, papier ścierny, polerujący, płótno ścierne, siatki ścierne, 
7 narzędzia, przyrządy, maszyny i obrabiarki sterowane me-
chanicznie, elektrycznie, pneumatycznie i części do nich, 
szlifierki, dłutownice, frezarki, giętarki, gładziarki, gwinciarki, 
wycinarki, wytaczarki, 8 narzędzia i przyrządy ręczne i części 
do nich do szlifowania i polerowania, wiertła, dłuta, klucze 
maszynowe, klucze płaskie, młotki, nożyce, obcęgi, przebija-
ki, rozwiertaki, szczypce, śrubokręty, świdry.

(210) 513776 (220) 2020 05 21
 (310) 40-2019-0189943 (320) 2019 12 06 (330) KR
(731) Hyundai Motor Company, Seul, KR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENESIS

(531) 03.07.17, 24.01.15, 27.05.01
(510), (511) 21 dzbanki na wino, zatyczki, szklanki do wina, 
szklanki, podstawki pod butelkę wina, stojaki na butelki z wi-
nem, kubki, filiżanki, naczynia wykonane z metali nieszla-
chetnych, filiżanki do espresso, szklanki do whisky, szklane 
pojemniki na lód, wylewki do wina, kołnierze do nalewania 
wina, aeratory do wina, nalewaki do butelek, syfony i pipety 
do degustacji win, sitka i cedzaki do wina, nakładki na butelki 
wina, zapobiegające jego skapywaniu, pompki próżniowe 

do wina, wiaderka do schładzania wina, kieliszki do wina, 
czerpaki do serwowania wina, korkociągi, otwieracze do bu-
telek, elektryczne i nieelektryczne, karafki do wina, szczotki 
do pielęgnacji pól golfowych, szczotki do czyszczenia sprzę-
tu golfowego, nieelektryczne pojemniki do chłodzenia wina, 
butelki na wodę, szklane zatyczki do butelek.

(210) 514816 (220) 2020 06 16
(731) SKANSKA PROPERTY POLAND SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) City HUB
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
wynajem powierzchni reklamowej na stronach interneto-
wych, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu rekla-
mowego i powierzchni reklamowych, usługi reklamowe do-
tyczące nieruchomości, pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością 
gospodarczą, udostępnianie informacji za pośrednictwem 
strony internetowej, mianowicie informacji na temat usług 
zarządzania transportem, usług współdzielenia i wypożycza-
nia lub wynajmu środków transportu oraz informacji doty-
czących planowania, koordynacji i śledzenia transportu osób 
i środków transportu, badania rynku i badania marketingowe, 
usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, usługi 
baz danych i archiwów, mianowicie usługi w zakresie groma-
dzenia, przechowywania, systematyzacji i udostępniania da-
nych i informacji na rzecz osób trzecich, usługi prenumeraty 
czasopism, usługi prenumeraty czasopism elektronicznych, 
organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, re-
jestracja użytkowników kart sim, usługi w zakresie zamówień 
online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, usługi aranżacji wystaw sklepo-
wych obejmujące montaż wyposażenia, usługi sklepów 
detalicznych związanych z żywnością i napojami, 37 usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi deweloperskie dotyczące realizacji budowy i zago-
spodarowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu 
powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziem-
nych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali miesz-
kalnych i niemieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz 
z infrastrukturą wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, usługi remontowe, napra-
wy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlanych, usługi w zakresie funkcji generalnego wyko-
nawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projek-
tami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania 
inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia 
placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usłu-
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gi doradcze inwestora budowlanego w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą dotyczącą projektów budowlanych, 
naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, 
39 transport, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie transportu, usługi wynajmu związane z transportem 
i magazynowaniem, usługi transportu pasażerskiego drogą 
lądową, transport pasażerów i ich bagażu, usługi w zakresie 
rezerwacji podróży i środków transportu, usługi pośrednic-
twa transportowego, transport pojazdami napędzanymi 
przez człowieka, transport dwukołowymi pojazdami mecha-
nicznymi, usługi transportu pojazdami silnikowymi, usługi 
w zakresie organizowania transportu, udostępnianie danych 
związanych z metodami transportu, obsługa stacji używa-
nych do celów transportowych, usługi pośrednictwa trans-
portowego, organizacja transportu osobowego na rzecz 
osób trzecich za pośrednictwem aplikacji, wynajem i wypo-
życzanie środków transportu, wynajem przestrzeni, struktur, 
jednostek do magazynowania i transportu, skomputeryzo-
wane usługi informacyjne w zakresie transportu, rezerwowa-
nie transportu za pośrednictwem światowych sieci kompu-
terowych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu 
za pomocą środków elektronicznych, parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, usługi udostępniania miejsc parkingo-
wych, pakowanie, składowanie i przeładowywanie towarów, 
usługi magazynowe, nadawanie, odbieranie, magazynowa-
nie i dostarczanie paczek, usługi kurierskie, dostarczanie ga-
zet, udzielanie informacji związanych z dostarczaniem doku-
mentów, listów i paczek, kolportaż prasy.

(210) 516465 (220) 2020 07 27
(731) SEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kraków

(540) (znak słowny)
(540) protomaker
(510), (511) 40 drukowanie 3D, obróbka metali, obróbka 
drewna, obróbka materiałów ceramicznych, obróbka mate-
riałów z tworzyw sztucznych, obróbka wyrobów włókienni-
czych i tkanin, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka 
materiałów strumieniem wody, obróbka materiałów plazmą, 
obróbka materiałów skrawaniem, obróbka materiałów CNC.

(210) 519415 (220) 2020 10 12
(731) SAWICKA ALICJA KAMSA, Gliwice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Klixy kapsułki aromatyzujące

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 34 środki aromatyzujące do stosowania w papie-
rosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aro-
matyzujące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, 35 sprzedaż 
detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo sprzedaży, w tym 
za pośrednictwem Internetu w zakresie następujących to-
warów: środki aromatyzujące do stosowania w papierosach 
elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, środki aromatyzu-
jące do tytoniu, inne niż olejki eteryczne.

(210) 519825 (220) 2020 10 22
(731) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAST & PRO

(531) 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 żywice akrylowe, silikony, oleje silikonowe, 
monomery stosowane jako szczeliwa, środki dyspergują-
ce, wodne dyspersje polimerowe stosowane w przemyśle, 
kleje poliuretanowe, kleje do użytku w przemyśle budow-
lanym, składniki chemiczne dla budownictwa, powłoki 
do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powło-
ki poliuretanowe [inne niż farby], uszczelniające mastyksy 
do użytku w przemyśle, środki powlekające [chemikalia], 
inne niż farby, mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż 
farby, powłoki do uodporniania przed czynnikami atmosfe-
rycznymi [chemikalia], kleje przemysłowe do użytku w po-
wlekaniu i uszczelnianiu, płynne powłoki [chemiczne], po-
włoki ochronne w płynnej formie do zastosowania na be-
ton [inne niż farby lub oleje], powłoki ochronne do budyn-
ków [inne niż farby lub oleje], membrany do impregnacji 
wodoodpornej w postaci płynów chemicznych do użytku 
w budownictwie, chemiczne mieszanki uszczelniające, 
grunt do ścian, kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla 
przemysłu, kleje do celów konstrukcyjnych, kleje do impre-
gnacji wodoodpornej, kleje do wykańczania i gruntowania, 
kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, pre-
paraty chemiczne do uszczelniania, preparaty do drewna 
na bazie żywicy epoksydowej, spoiwa do gipsu, środek 
klejący do pokrywania dachu, środki klejące, wypełniacze 
klejące do uzupełniania ubytków w powierzchniach, 2 po-
włoki, powłoki ochronne do budynków [farby], powłoki 
do wykańczania powierzchni [farby lub oleje], powłoki 
do zabezpieczenia betonu przed wodą [farby lub oleje], 
powłoki ochronne w postaci farb do celów budowlanych, 
mieszanki powłokowe w postaci farb, powłoki przeciwwil-
gociowe [farby], powłoki akrylowe [farby], farby gruntowe, 
farby i farby mocno rozcieńczone, mieszanki gruntujące, 
mieszanki uszczelniające w postaci farb, powłoki bakterio-
bójcze [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki epok-
sydowe, powłoki gruntowe, powłoki poliuretanowe [farby], 
powłoki żywiczne, środki do konserwacji drewna, uszczel-
niające płyny [konserwanty] do drewna, uszczelniające 
podkłady gruntowe, zaprawy farbiarskie, 17 farby izolacyj-
ne, szczeliwa do połączeń, szczeliwa elastomerowe w for-
mie wyciskanych past do złączy, półprzetworzone żywice, 
kity silikonowe, szczeliwa z kauczuku silikonowego, szcze-
liwa z poliuretanu, klejące mieszanki uszczelniające, lepkie 
szczeliwa i mieszanki uszczelniające, pianka poliuretanowa 
[półprzetworzona], pianka poliuretanowa do celów izolacyj-
nych, izolacje piankowe do użytku w budownictwie, środki 
uszczelniające do stosowania w budownictwie, powłoki 
przemysłowe do izolacji budynków, środki do uszczelniania 
okien i drzwi, w postaci szczeliwa, mieszanki uszczelniające, 
szczeliwa, kauczuk ciekły [depolimeryzowany], folie izola-
cyjne, klejąca taśma uszczelniająca do spoin dachowych, 
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kleje izolacyjne, masy uszczelniające, materiały do uszczel-
niania okien i drzwi, materiały do wypełniania, materiały 
izolacyjne do dachów, materiały uszczelniające i izolacyjne, 
membrany uszczelniające niemetalowe, nieprzepuszczal-
ne taśmy klejące do koszy dachowych, płyty z polistyrenu 
do celów izolacyjnych, powłoki izolacyjne, siatki z włókna 
szklanego do celów izolacyjnych, taśmy do wypełniania 
ubytków, taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające (niemeta-
lowe -), taśmy uszczelniające do drzwi i okien (niemetalowe 
-), taśmy, paski i błony klejące, tynk izolacyjny, uszczelnienia 
wodoodporne, wełna mineralna, wodoszczelne membrany 
izolacyjne, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, za-
prawy izolacyjne, związki chemiczne do uszczelniania prze-
cieków, 19 bitumiczne fugi na powłoki dachowe, bitumicz-
ne powłoki dachowe, bitumowe membrany uszczelniające, 
gips [materiał budowlany], panele polistyrenowe do użytku 
w budownictwie, szczeliwo bitumiczne do pokrywania da-
chu, tynk, tynk gipsowy, zaprawa murarska gipsowa, zapra-
wy budowlane, zaprawy klejowe do celów budowlanych.

(210) 520263 (220) 2020 11 02
(731) PŁECHA MONIKA, Zalewo
(540) (znak słowny)
(540) Z PASTWISKA NA TALERZ
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych w branży 
spożywczej, sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż 
w sklepie internetowym: mięsa, wędlin, liofilizowanego 
mięsa, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, ba-
tonów na bazie orzechów i nasion, przekąsek ziemniacza-
nych, przekąsek owocowych i warzywnych, potraw na ba-
zie mąki, pizzy, makaronów, spaghetti, lasagne, gnocchi, 
naleśników, pierogów, przekąsek słonych, przekąsek słod-
kich, herbaty, kawy, ziół, wypieków, deserów, wyrobów 
cukierniczych, pieczywa, chleba, bułek, kanapek, sprzedaż 
za pośrednictwem Internetu mięsa, wędlin, przetworów 
z owoców i warzyw, produktów spożywczych, produk-
tów garmażeryjnych, wyrobów cukierniczych i piekarni-
czych, potraw na bazie mąki, pizzy, zaopatrzenie osób 
trzecich w produkty spożywcze, garmażeryjne, mięso, 
wędliny, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zarządzanie lo-
kalami gastronomicznymi, 43 usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania tymczasowego, usługi agroturystyczne, 
usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz usługi informa-
cyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 
w tym także usługi świadczone on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, zapewnienie 
pomieszczeń i urządzeń do pełnienia funkcji, konferencji, 
zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, wynajem pokoi dla 
pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów 
i spotkań, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, puby, 
bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, ka-
feterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, 
pizzerie, przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów 
na zamówienie, usługi cateringowe, organizowania przyjęć 
gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i transportem, catering, doradztwo 
kulinarne, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, 
winiarnie.

(210) 521008 (220) 2020 11 16
(731) CRIOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MARTIN’S The Best Quality Products FINEST 
CHOCOLATE COLLECTION

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 czekolada, czekolada pitna, pasty na bazie 
czekolady, kawa, wyroby cukiernicze, herbata, pomadki.

(210) 521063 (220) 2020 11 18
(731) TRUST US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUST Contract Furniture

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble oraz wyroby z drewna i materiałów 
drewnopochodnych, meble drewniane i akcesoria meblowe 
wyposażenia domu, meble tapicerowane, meble sypialne, 
meble ogrodowe, zewnętrzne meble, meble biurowe, meble 
metalowe, meble szkolne, meble skórzane, meble kuchenne, 
meble wielofunkcyjne, meble biurowe, meble łazienkowe, 
meble sklepowe, barki, biurka, bufety ruchome, dekoracje 
przestawne, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, 
drzwi do mebli, łóżeczka dla małych dzieci, wysokie krzesła 
dla dzieci, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, figurki z drewna, wosku lub tworzyw sztucz-
nych, fotele, gabloty, poduszki, kanapy, stojaki na kapelusze, 
kartoteki, półki do kartotek, kasety drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, kojce dla dzieci, kołyski, komody, konstrukcje 
drewniane łóżka, stojaki meblowe, kółka samonastawne 
do mebli niemetalowe, kredensy, kredensy kuchenne, krze-
sła, podpory pod książki, kwietniki, ławy, łóżka, łóżka wodne 
nie do celów leczniczych, materace, materace sprężynowe 
do łóżek, przegrody drewniane do mebli, wykończeniowe 
elementy plastikowe do mebli, półki meblowe, osprzęt nie-
metalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, stojaki 
na parasole, parawany, plecionki ze słony z wyjątkiem mat, 
podnóżki, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, pościel, oprócz 
bielizny pościelowej, półki biblioteczne, pulpity, lustra, ramy 
do obrazów, kształtki na ramy obrazów, listwy do ram ob-
razów, regały, siedzenia, sofy, stoliki, stoliki kawowe, stoliki 
nocne, stoliki salonowe, stoliki pod umywalkę, stoliki przy-
ścienne z szufladami, stoliki komputerowe, blaty, stoły, stoły 
do masażu, stoły metalowe, szafki na akta, szafki na ręczniki, 
szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szez-
longi, taborety, toaletki, wózki meblowe, zagłówki, wałki, 
wieszaki na ubrania, zasłony z plecionek drewniane, żaluzje 
do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, ro-
lety do okien, kosze ozdobne ze słomy, plecionki ze słomy 
z wyjątkiem mat, szkatułki z korka, tablice korkowe, 35 or-
ganizowanie wystaw i targów handlowych do celów han-
dlowych i reklamowych związanych z meblami, artykułami 
wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wyposażenia jadalni, 
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kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia, tekstyliów, 
zegarów, wyrobów z korka, wyrobów ze słomy, zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich towarów, w szczególności mebli, 
wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, arty-
kułów wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wyposażenia 
jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów, tekstyliów, ze-
garów, wyrobów z korka, wyrobów ze słomy pozwalające na-
bywcom swobodnie je oglądać i kupować w szczególności 
w sklepach detalicznych, w tym wielkopowierzchniowych, 
hurtowniach, za pośrednictwem Internetu, 37 usługi mon-
tażu mebli, usługi montażu kuchni, montaż mebli na wymiar, 
montaż stojaków i półek, montaż wyposażenia kuchennego, 
montaż mebli w sklepach, tapicerowanie mebli, malowanie 
mebli, lakierowanie mebli, konserwacja i naprawa mebli, 
40 stolarstwo, produkcja mebli na zamówienie, produkcja 
mebli na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
42 projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych, 
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji 
wnętrz, planowanie i projektowanie kuchni, projektowanie 
łazienek, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie 
rozmieszczenia mebli biurowych, projektowanie wyposaże-
nia sklepów, projektowanie przestrzeni biurowych, projekto-
wanie umeblowania, projektowanie restauracji, projektowa-
nie wnętrz komercyjnych, projektowanie centrów handlo-
wych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowa-
nie dekoracji wnętrz dla sklepów.

(210) 521692 (220) 2020 12 03
(731) LEGUCKI ARKADIUSZ LEGUCIN, Błędów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OnlyFruits

(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 mieszane soki owocowe.

(210) 521755 (220) 2013 03 12
(731) PIELCZYK RADOSŁAW, Klijndijk, NL
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM

(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 29.01.07, 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, kosmetyki, lotony do włosów, aloesowe 
preparaty do celów kosmetycznych, kamień po goleniu [śro-
dek ściągający], antyperspiranty [przybory toaletowe], balsa-
my, inne niż do celów medycznych, barwniki do celów ko-
smetycznych, barwniki kosmetyczne, błyszczyki do ust, farby 
do brody, kosmetyki do brwi, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do de-
pilacji, dezodoranty dla ludzi, farby do włosów, mydło do go-
lenia, preparaty do golenia, henna [barwnik kosmetyczny], 
kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucz-
nych włosów, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchu-
dzania, kosmetyki do makijażu, kremy kosmetyczne, kremy 
wybielające do skóry, lakiery do paznokci, lakiery (środki 
do usuwania -), balsamy do celów kosmetycznych, kosme-
tyki do makijażu, maski kosmetyczne, mleczko oczyszczają-
ce do celów kosmetycznych, mleczko migdałowe do celów 
kosmetycznych, mydła w kostce, mydła, mydło dezodory-
zujące, mydło migdałowe, przeciwpotowe mydła, mydła 
przeciwpotowe do stóp, naklejane ozdoby do paznokci, 
neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do odbarwia-
nia, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, ołówki 
do brwi, ołówki kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po goleniu, po-
mady do celów kosmetycznych, preparaty chroniące przed 
promieniowaniem słonecznym, preparaty do samoopalania 
[kosmetyki], preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], kleje do celów ko-
smetycznych, puder do twarzy, pumeks, kosmetyki do rzęs, 
rzęsy sztuczne, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, 
kosmetyki do pielęgnacji skóry, sole kąpielowe do celów 
innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, pomadki 
do ust, sztuczne paznokcie, talk kosmetyczny, tłuszcze do ce-
lów kosmetycznych, środki toaletowe, preparaty ściągające 
do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów ko-
smetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina ko-
smetyczna, lakier do włosów, preparaty do kręcenia włosów, 
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, 
wosk do wąsów, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme-
tycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, ze-
stawy kosmetyków, lakiery środki do usuwania lakieru, środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego, produkty 
perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, 
kamień ałun [środek ściągający], esencja badianowa, aroma-
ty [olejki eteryczne], olejek bergamotowy, ambra [perfumy], 
olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], olejki eteryczne, geraniol, olejek jaśminowy, jo-
nony [wyroby perfumeryjne], kamień polerski, preparaty wy-
gładzające [krochmal], bazy do perfum kwiatowych, mięta 
do wyrobów perfumeryjnych, esencja mięty [olejek eterycz-
ny], kora mydłoki (kwilai) do prania, produkty do odświeżania 
oddechu w sprayu, oleje czyszczące, olejek lawendowy, ole-
jek migdałowy, olejek różany, olejki do perfum i zapachów, 
cytrynowe olejki eteryczne, olejki eteryczne z cytryny, środki 
ścierne i polerskie, pasty do pasków do ostrzenia brzytwy, 
paski odświeżające oddech, produkty perfumeryjne, perfu-
my, piżmo [wyroby perfumeryjne], kamień polerski, kremy 
do polerowania, papier do polerowania, preparaty do po-
lerowania protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia 
protez zębowych, safrol, sole wybielające, terpeny [olejki 
eteryczne], płyny do płukania ust do celów niemedycznych, 
olejek golteriowy, woda kolońska, woda lawendowa, woda 
toaletowa, woda perfumowana, żele do wybielania zębów, 
5 mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
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(210) 523404 (220) 2021 01 21
(731) PYDA TOMASZ REMGLAS, Wałbrzych
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMGLAS WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁE BUDOWA 

NADZÓR

(531) 29.01.13, 26.11.11, 26.11.12, 26.02.07, 26.02.19, 27.05.01
(510), (511) 11 Piece do topienia [do celów przemysłowych], 
Piece do użytku przemysłowego.

(210) 523517 (220) 2021 01 24
(731) KALEMBA MICHAŁ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) Tubbly
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Progra-
my komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 35 Agen-
cje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospo-
darczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania 
w zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public re-
lations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne 
prognozy, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Informacja o działalności gospodarczej, Kolportaż próbek, 
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych dla 
marketingu, Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing 
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogra-
mowania, Organizacja pokazów mody w celach promocyj-
nych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scena-
riuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy 
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han-
dlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsoro-
wania wydarzeń sportowych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowej, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie reklam, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostęp-
nianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednic-
twem strony internetowej, Usługi ekspertów w zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi 
marketingowe, Usługi public relations, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego.

(210) 524145 (220) 2021 02 04
(731) ENATA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gorąco Polecam PIEKARNIA

(531) 08.01.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe, chleby, bułki, rogale, droż-
dżówki, chałki, grahamki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, torty, 
ciastka, pieczywo cukiernicze, wyroby cukiernicze i piekarskie, 
babki, pierniki, herbatniki, krakersy, batoniki zbożowe, przeką-
ski zbożowe, kawa, herbata, kakao, cukier, słodycze, biszkopty, 
Bułeczki słodkie, mąka i produkty zbożowe, produkty pszcze-
larskie, bułka tarta, masa do pieczenia, ciasto w proszku, mie-
szanki do chleba, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, 
syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, jogurt mrożony, 
proszek do pieczenia, nie zawierające glutenu i niskobiałkowe 
wyroby cukiernicze, piekarnicze, kanapki, pieczywo tostowe, 
ciastka, pizza, potrawy na bazie mąki, słodycze, lody, makaro-
ny, kluski, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypie-
ku pieczywa, mięso zapiekane w cieście, Wyroby piekarnicze 
z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, ciasta mączne, 
Ciastka ryżowe, Ciastka, Gofry, Słodycze ozdobne na choinki, 
grysik kukurydziany, Herbatniki petit-beurre, Kanapki, Kluski, 
Kukurydza mielona i palona, Płatki kukurydziane, Lody spo-
żywcze, Makarony, Mąka, Mąka kukurydziana i pszenna, Muesli, 
Naleśniki, Produkty spożywcze na bazie owsa, Płatki owsiane, 
Paszteciki, Pieczywo imbirowe, Piernik, Pierożki ravioli, Pizza, 
Placki, Słodycze, Suchary, Przekąski zbożowe, Słodycze ozdob-
ne na choinki, Mąka sojowa, Tarty z nadzieniem i tarty z owo-
cami, Tortille, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, wyroby cze-
koladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn do wypieków, 
kanapki, pochodne mieszanki mąki, mieszanki do chleba, pro-
dukty mączne, mięso w cieście, paszteciki, pieczywo, pierożki, 
placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, suchary, pizze, wyroby 
cukiernicze, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mro-
żone pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie 
mąki, 35 Prowadzenie sklepów detalicznych, punktów sprze-
daży, hurtowni, sklepów internetowych i wysyłkowych ofe-
rujących i sprzedających: pieczywo, chleb, bułki, rogale, droż-
dżówki, chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, 
bułkę tartą, tortille, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, 
ciasta i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, 
gofry, słodycze, chałwę, marcepan, pralinki, słodycze ozdobne 
na choinki, galaretki owocowe, musy deserowe, mąkę i pro-
dukty zbożowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli, 
chipsy, potrawy na bazie mąki, makarony i kluski, wyroby pie-
karnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, mięso 
w cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, pro-
szek do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, 
masę do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki do chleba, 
dodatki glutenowe do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawę, 
herbatę, kakao, czekoladę, kawę nienaturalną, napoje na bazie 
kawy, herbaty, kakao i czekolady, jogurt mrożony, lody spo-
żywcze, cukier, miód, sól, przyprawy, ryż, sosy, mięso, ryby, 
drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, 
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kom-
poty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje 
i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napo-
jów, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, udzielanie informacji handlowych 
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i porad konsumentom, 40 Usługi wytwarzania i wypieku pie-
czywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wykonywanie 
pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych na zamówie-
nie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie 
barów szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni, restaura-
cji, restauracji samoobsługowych, stołówek, usługi barowe, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering).

(210) 524211 (220) 2021 02 06
(731) DEZAL-PRO SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Dęba
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dezal-pro

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.06, 24.17.01
(510), (511) 8 Żelazka elektryczne, 11 Frytkownice elek-
tryczne, Gofrownice elektryczne, Ruszty elektryczne, Opie-
kacze elektryczne, Jajowary elektryczne, Tace elektryczne, 
Grile elektryczne, Smażarki elektryczne, Rożna elektryczne, 
Elektryczne tostery, Elektryczne opiekacze pieczywa i ka-
napek, Elektryczne formy do wypiekania ciasta, wypiekania 
wafli, Elektryczne garnki ciśnieniowe, Przenośne urządzenia 
grzewcze, Czajniki elektryczne, Aparatura chłodząca do na-
pojów, Elektryczne urządzenia do suszenia owoców, Apara-
tura i urządzenia do oczyszczania powietrza, Aparaty do jo-
nizacji i uzdatniania powietrza, Filtry do kawy elektryczne, 
Grzejniki elektryczne, Kuchenki mikrofalowe, Podgrzewacze 
butelek dla niemowląt elektryczne, Podgrzewacze powie-
trza, Elektryczne podgrzewacze talerzy, Suszarki do włosów, 
Elektryczne suszarki łazienkowe do rąk montowane przy 
umywalkach, Elektryczne suszarki na powietrze, Szybkowa-
ry elektryczne, Elektryczne urządzenia i instalacje do goto-
wania, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory elektryczne 
do użytku osobistego, Wyciągi wentylacyjne i okapy ku-
chenne, Części zamienne i akcesoria do wyżej wymienio-
nych artykułów, 35 Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne sprzętu dla osób 
trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie 
sprzętu AGD, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie wyposażenia domowego, usługi sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej w zakresie urządzeń chłodniczych, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie aparatury 
i urządzeń do oczyszczania powietrza, usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie aparatury do jonizacji i uzdat-
niania powietrza, import i eksport towarów w zakresie sprzę-
tu AGD, import i eksport towarów w zakresie wyposażenia 
domowego, import i eksport towarów w zakresie urządzeń 
kuchennych, import i eksport towarów w zakresie części za-
miennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

(210) 524254 (220) 2021 02 05
(731) BIEŃKOWSKI JAROSŁAW ROBOTANGENS, Sierpc
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niemięso wegański garmaż na Powiślu

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 30 Bezmięsne wędliny, kiełbasy, sosy, smarowi-
dła, pasztety, 35 Sprzedaż produktów wegańskich i wegeta-
riańskich.

(210) 524265 (220) 2021 02 05
 (310) 3921927 (320) 2020 08 06 (330) AR
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 05.07.16, 25.01.15, 07.01.01, 
07.01.08, 19.07.01

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 524319 (220) 2021 02 07
(731) LEAN ACTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) ZARZĄDZANIE NIEPEWNOŚCIĄ
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie: organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, doboru 
kadr, Doradztwo gospodarcze, handlowe, Ekspertyzy, opinie, 
raporty w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania 
w tym kadrowego, doboru personelu, spraw pracowniczych, 
wynagrodzeń, kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, In-
formacja o działalności gospodarczej, kadrach, rynku pracy 
i wynagrodzeń, Działalność związana z rekrutacją, selekcją 
i udostępnianiem pracowników, Dobór personelu w tym 
za pomocą metod psychotechnicznych, Ocena kompetencji 
zawodowych, Monitorowanie rynku pracy oraz wynagro-
dzeń, Badanie postaw i opinii pracowników, Audyt personalny 
i ekonomiczny, Reklama, Reprezentowanie interesów osób 
trzecich, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej 
oraz związanej z rynkiem kadr i wynagrodzeń do baz danych, 
Kompilacje informacji o działalności gospodarczej oraz zwią-
zanej z tynkiem kadr i wynagrodzeń do baz danych w kompu-
terowych bazach danych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń 
dla biur, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, 
Wycena działalności handlowej oraz przedsiębiorstw i sta-
nowisk pracy, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama 
prasowa, telewizyjna, radiowa i internetowa, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 
Badania rynku i sondaże opinii publicznej, Powielanie doku-
mentów, Zarządzanie projektami w dziedzinie elektroniczne-
go przetwarzania danych, Usługi marketingowe i promocyjne, 
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Usługi wsparcia i konsultacji w zakresie zarządzania systemami 
komputerowymi, bazami danych i aplikacjami, Wprowadza-
nie na rynek nowych produktów, Usługi w zakresie tworze-
nia marki, Wycena znaków towarowych, Wycena działalności 
gospodarczej, usługi w zakresie optymalizacji, standaryzacji 
i automatyzacji procesów biznesowych, Usługi w zakresie: au-
dytów finansowych, restrukturyzacja i optymalizacja kosztów 
stałych firmy, audytów śledczych (wykrywanie oraz przeciw-
działanie nadużyciom w firmach), audytów identyfikujących 
i analizujących procesy biznesowe oraz wskazujących poten-
cjalne rozwiązania systemowe, audytów bezpieczeństwa in-
formacji, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług wydawanie i rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych i promocyjnych, 38 Przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem terminali 
komputerowych i sieci internetowej, Ogłoszenia elektronicz-
ne, Połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednic-
twem telekomunikacji, Usługi telekonferencji, Wypożyczanie 
aparatów do przesyłania informacji, Wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych, Emisja radiowa, Emisja telewizyjna, 
Usługi w zakresie przekazu internetowego, Internetowy serwis 
informacyjny, 41 Kształcenie ustawiczne dorosłych, Wszel-
kie formy kształcenia, Organizowanie kursów edukacyjnych, 
kursów korespondencyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, konferencji, sympozjów, warsztatów, pracowni 
specjalistycznych, Wydawanie książek i publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznej 
on-line, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Pro-
dukcja filmów, Organizowanie konkursów edukacyjnych i roz-
rywkowych, Nagrywanie filmów, Pisanie scenariuszy, Wypoży-
czanie filmów w tym edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
i widowisk z dziedziny kultury lub edukacji, Usługi w zakresie 
rozrywki, rekreacji i integracji.

(210) 524497 (220) 2021 02 10
(731) BORZYCH PATRYK, Samostrzel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patryk Hilton

(531) 06.01.02, 06.01.04, 06.03.01, 06.03.05, 01.03.01, 01.03.06, 
01.03.15, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi re-
klamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie 
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie 
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, 
42 Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie 
na rzecz osób trzecich w dziedzinie odzieży, Projektowanie 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Projektowanie produktów 
na zamówienie klienta.

(210) 526094 (220) 2021 03 15
(731) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Naranyl
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki do higieny jamy ustnej, 
Kosmetyki, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki 
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki organiczne, Nielecz-
nicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty toaleto-
we, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, 5 Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty medyczne, Preparaty fitoterapeutyczne do celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Preparaty ziołowe do celów 
medycznych, Suplementy diety, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Mydła i detergenty 
lecznicze i odkażające, Higieniczne środki nawilżające, Żele 
nawilżające do użytku osobistego, Leki dla ludzi, preparaty 
lecznicze, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecz-
nicze preparaty toaletowe, Lecznicze szampony, Preparaty 
do kąpieli, lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycz-
nych, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty higieniczne do celów medycznych, 
Preparaty higieniczne do użytku medycznego, Środki sani-
tarne do celów medycznych.

(210) 526600 (220) 2021 03 24
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) PLANT HUNTER
(510), (511) 29 Konserwowane, mrożone, suszone i goto-
wane owoce i warzywa, Galaretki, Dżemy, Kompoty, Oleje 
i tłuszcze jadalne, Nabiał i substytuty nabiału, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Zupy i wywary, Gotowe dania warzywne, Sałatki go-
towe, Placki smażone, Desery jogurtowe, Desery mleczne, 
Desery wykonane z produktów mlecznych, Napoje mlecz-
ne, Substytuty mięsa, wegańskie i wegetariańskie produkty 
z substytutami mięsa, Roślinne zamienniki mięsa, Desery 
na bazie substytutów nabiału, Desery na bazie sztucznego 
mleka, Kiełbaski wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie, Pa-
sty owocowe i warzywne, Pasty warzywne, Pasty na bazie 
orzechów, Dania gotowe z wegetariańskimi i wegańskimi 
zamiennikami mięsa, Sałatki z wegetariańskimi i wegańskimi 
zamiennikami mięsa, Wegańskie zamienniki mleka, Gotowe 
do spożycia przekąski składające się głównie z ziemniaków, 
orzechów, owoców i warzyw lub ich mieszanek, 30  Sól, 
przyprawy i dodatki smakowe, Wyroby cukiernicze, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Batony zbożowe i energetyczne, Cukier, Miód, Cu-
kry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, pro-
dukty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sor-
bety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty 
do pieczenia i drożdże, Ryż, Makaron, Kluski, Tapioka, Sago, 
Mąka, Zbożowe produkty spożywcze, Chleb, Czekolada, 
Melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Przyprawy korzenne, 
Zioła suszone, Ocet, Sosy, Lód, Gotowe dania z ryżu, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, 
Naleśniki, Placki, Suche i płynne potrawy gotowe do jedze-
nia, głównie składające się z makaronów, Gotowe do spo-
życia puddingi, Puddingi, Tiramisu, Gotowe desery [wyroby 
piekarnicze], Sałatka ryżowa, Sałatka z makaronem, Sałatka 
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z makaronu typu rurki, Herbata mrożona, Sernik, Wegańskie 
lody, Ciasta wegańskie, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Zapa-
kowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, 
ale również z zamienników mięsa, zamienników ryb lub wa-
rzyw, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z do-
datkiem zamienników mięsa, zamienników ryby lub warzyw, 
Kanapki, Chipsy jako produkty zbożowe, Chrupki kukurydzia-
ne, Gotowe pizze, Popcorn, Przekąski na bazie kukurydzy, 
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
wieloziarniste, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, 
ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury – przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona – przeznaczone do spożycia przez ludzi, Świeże 
owoce i warzywa, Świeże zioła, Słód, 32 Napoje bezalkoholo-
we, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, wegań-
skie zamienniki mleka.

(210) 526614 (220) 2021 03 24
(731) EGM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) MCC
(510), (511) 1 Wypełniacze pochodzenia mineralnego, za-
wierające w swoim składzie węglan wapnia stosowane jako 
materiał do produkcji: farb, lakierów i powłok, klejów i mas 
uszczelniających, tworzyw sztucznych, koncentratów (bar-
wiących i innych), a także w: chemii gospodarczej i kosme-
tycznej, rolnictwie, przemyśle paszowym, przemyśle papier-
niczym, przemyśle gumowym, przemyśle opakowaniowym, 
przemyśle spożywczym, przemyśle szklarskim, przemyśle 
budowlanym, przemyśle tekstylnym, Węglan wapnia, Wę-
glan wapnia w proszku, Związki zawierające węglan wapnia, 
Produkty otrzymywane z przetwarzania, w tym mielenia, 
przesiewania, separowania skał osadowych, takich jak wa-
pień i kreda, skał metamorficznych (marmur) oraz ich mie-
szanin jako materiał stosowany do produkcji: farb, lakierów 
i powłok, klejów i mas uszczelniających, tworzyw sztucz-
nych, koncentratów (barwiących i innych), a także w: chemii 
gospodarczej i kosmetycznej, rolnictwie, przemyśle paszo-
wym, przemyśle papierniczym, przemyśle gumowym, prze-
myśle opakowaniowym, przemyśle spożywczym, przemyśle 
szklarskim, przemyśle budowlanym, przemyśle tekstylnym.

(210) 526621 (220) 2021 03 24
(731) PIESIEWICZ BRUNO, Rumia
(540) (znak słowny)
(540) Valkiria
(510), (511) 13 Tłumiki do broni palnej, Tłumiki do broni, 
Osłona termiczna.

(210) 526754 (220) 2021 03 26
(731) WITEK KRZYSZTOF ECOFORM, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JR

(531) 24.09.25, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, wyroby jubilerskie z metali szlachetnych oraz ka-
mieni szlachetnych i ich imitacje, Pudełka na biżuterię i pu-
dełka na zegarki, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubi-
lerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Agat stosowany w bi-
żuterii, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do wyrobu biżuterii, 
Amulety będące biżuterią, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub 
biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdo-
by lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria będąca 
wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria damska, Biżu-
teria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria 
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria osobista, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, 
w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykona-
na z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni 
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykona-
na z metali półszlachetnych, Biżuteria wytworzona z metali 
szlachetnych, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria 
z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, 
Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze złota, Bran-
soletki [biżuteria], Bransoletki na kostkę, Bransoletki z two-
rzyw sztucznych będące wyrobami jubilerskimi, Chalcedon, 
Imitacja biżuterii, Imitacje pereł, Jadeit [biżuteria], Kamienie 
jubilerskie, Kamienie szlachetne, Kamienie szlachetne i pół-
szlachetne, Kolczyki do uszu, Klejnoty szlachetne i półszla-
chetne, Łańcuszki [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Krucyfiksy 
jako biżuteria, Łańcuszki jubilerskie, Łańcuszki pozłacane, 
Łańcuszki z metali szlachetnych do noszenia na kostce, Łań-
cuszki z metali szlachetnych na bransoletki, Łańcuszki z me-
tali szlachetnych, Łańcuszki z metali szlachetnych na naszyj-
niki, Medaliony wykonane z metali szlachetnych, Medaliony 
wykonane z metali nieszlachetnych, Metale szlachetne, Me-
tale szlachetne i ich stopy, Metale szlachetne, nieprzetwo-
rzone lub półprzetworzone, Medaliony [biżuteria], Naszyjni-
ki [biżuteria], Naszyjniki powlekane srebrem, Naszyjniki [wy-
roby jubilerskie], Naszyjniki z metali szlachetnych, Naturalne 
kamienie szlachetne, Nici ze srebra (biżuteria), Opal, Ozdoby 
[biżuteria], Paciorki do medytacji, Perły [biżuteria], Perły na-
turalne, Perły sztuczne, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych 
przeznaczone do produkcji biżuterii, Półprzetworzone ka-
mienie szlachetne i ich imitacje, Półszlachetne artykuły biżu-
teryjne, Półwyroby z metali szlachetnych do wykorzystania 
przy produkcji biżuterii, Pozłacane naszyjniki, Przetworzone 
lub półprzetworzone metale szlachetne, Pudełka na biżute-
rię [dopasowane], Pudełka do prezentacji kamieni szlachet-
nych, Różańce, Rubin, Perły hodowlane, Srebrne bransoletki, 
Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, Srebrne nici [biżuteria], 
Srebro, Srebro i jego stopy, Szafiry, Sznury modlitewne, Szpil-
ki biżuteryjne, Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na cia-
ło, Sztuczne kamienie szlachetne, Tanzanit będący kamie-
niem szlachetnym, Topaz, Turmaliny [kamienie szlachetne], 
Wisiorki, Wisiorki biżuteryjne, Wisiorki [klejnoty], Wisiorki 
z bursztynu będące biżuterią, Woreczki na biżuterię dopa-
sowane, Wyroby jubilerskie do osobistej ozdoby, Wyroby 
jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubilerskie pokryte 
stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane 
ze srebra, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali 
szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu 
kord, Wyroby jubilerskie wykonane z tworzyw sztucznych, 
Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyro-
by jubilerskie z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie 
z metali nieszlachetnych, Wyroby jubilerskie z metali pół-
szlachetnych, Wyroby jubilerskie z perłami, Wyroby jubiler-
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skie ze szkła, Zapięcia do biżuterii, Zapięcia do naszyjników, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki biżuteryjne z metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi, Zawieszki do bransoletek, 
Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, 
Zawieszki do breloków do kluczy, Zawieszki do naszyjników, 
Złote bransoletki, Złote kolczyki, Złote łańcuszki, Złote na-
szyjniki, Złoto, Złote łańcuszki kwadratowe.

(210) 527782 (220) 2021 04 20
(731) GC FIX TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Logiq Labs
(510), (511) 35 Reklama i promocja, Usługi agencji reklamo-
wej, Reklama wysyłkowa, Wynajem powierzchni reklamowej, 
Wynajem czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych, 
Wysyłanie plakatów, Usługi księgowości i rachunkowość, 
Usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji przed-
siębiorstwem, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
Zarządzanie działalnością dla niezależnych dostawców 
usług, Profesjonalne doradztwo w zakresie organizacji bizne-
su, Badania biznesowe, Udzielanie informacji biznesowych, 
Udostępnianie informacji biznesowych za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi pośrednictwa handlowego, Do-
starczanie informacji handlowych i biznesowych, Udzielanie 
informacji handlowych i porad dla konsumentów w zakresie 
wyboru produktów i usług, Kompilacja informacji w kompu-
terowych bazach danych, Zestawianie statystyk, Tworzenie 
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamo-
wych, Skomputeryzowane zarządzanie plikami, Doradztwo 
w zakresie strategii komunikacji reklamowej i public relations, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Analiza kosztów, Usługi 
prezentacji towarów, Opracowanie koncepcji reklamowych, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Sporządzanie wyciągów 
z kont, Fakturowanie, Marketing, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Marketing internetowy, Badania 
marketingowe, Usługi w zakresie relacji z mediami, Nego-
cjowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób 
trzecich, Wynajem maszyn i urządzeń biurowych, Wynajem 
sprzętu biurowego w obiektach coworkingowych, Reklama 
online w sieci komputerowej, Udostępnianie platformy han-
dlowej online dla kupujących i sprzedających towary i usługi, 
Usługi outsourcingowe [pomoc biznesowa], Reklama płatna 
za kliknięcie, Przygotowanie listy płac, Testy psychologicz-
ne w celu doboru personelu, Pisanie scenariuszy do celów 
reklamowych, Organizowanie abonamentów na usługi tele-
komunikacyjne dla osób trzecich, Systematyzacja informacji 
w komputerowych bazach danych, Marketing ukierunkowa-
ny, Usługi rozliczania podatków, Doradztwo podatkowe, od-
powiadanie telefoniczne na niedostępnych abonentów, Ak-
tualizacja i konserwacja danych w komputerowych bazach 
danych, Aktualizacja materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie rankingów oraz ocen użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Dostarczanie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Optymalizacja ruchu na stronie, usługi edytora tekstu, Usługi 
pisania życiorysów, 42 Projektowanie wizytówek, przetwa-
rzanie w chmurze, Programowanie komputerów, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Analiza systemu 
komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Doradztwo w zakresie technologii komputerowych, 
Usługi ochrony przed wirusami komputerowymi, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 

projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, Konwer-
sja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, Konwersja danych lub dokumentów z nośników fi-
zycznych na elektroniczne, Tworzenie i projektowanie indek-
sów informacji dla osób trzecich w oparciu o strony interne-
towe [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Usługi szyfrowania danych, 
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych, Usługi roz-
woju platform komputerowych, Digitalizacja dokumentów 
[skanowanie], Powielanie programów komputerowych, Elek-
troniczne przechowywanie danych, Elektroniczny monito-
ring aktywności kart kredytowych w celu wykrywania nad-
użyć w Internecie, Elektroniczny monitoring danych osobo-
wych w celu wykrycia kradzieży tożsamości przez Internet, 
Projektowanie graficzne, w tym materiałów promocyjnych, 
Hosting witryn komputerowych [witryn internetowych], Do-
radztwo w zakresie technologii informatycznych [IT], Usługi 
informatyczne świadczone na zasadzie outsourcingu, Udzie-
lanie informacji związanych z technologią komputerową 
i programowaniem za pośrednictwem strony internetowej, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, Konserwacja opro-
gramowania komputerowego, Monitorowanie systemów 
komputerowych poprzez zdalny dostęp, Monitorowanie 
systemów komputerowych wykrywających nieuprawniony 
dostęp lub naruszenie danych, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Tworzenie kopi 
zapasowych danych poza siedzibą, Tworzenie platform 
jako usługa [PaaS], Kontrola jakości, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Badania i rozwój nowych produktów dla 
osób trzecich, Badania z zakresu ochrony środowiska, Ba-
dania w zakresie technologii telekomunikacyjnych, Hosting 
serwerów, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Tworzenie 
oprogramowania w ramach wydawania oprogramowania, 
Doradztwo i badania technologiczne, Doradztwo w zakresie 
technologii telekomunikacyjnych, Aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, Usługi uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii pojedynczego logowania dla 
aplikacji online, Usługi uwierzytelniania użytkowników z wy-
korzystaniem technologii do transakcji e-commerce, Wyna-
jem serwerów WWW, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych.

(210) 527884 (220) 2021 04 22
(731) CISOWSKI WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Granat na pluskwy
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mie-
szaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żyw-
ności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 
5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Pre-
paraty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i arty-
kuły dentystyczne, Dezodoranty do powietrza, Dezodoran-
ty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, Produkty dezodoryzujące 
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do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
Spraye do dezodoryzacji powietrza, Środki dezodoryzują-
ce powietrze, Środki do dezodoryzacji powietrza, Środki 
do oczyszczania powietrza, Uniwersalne produkty dezodo-
ryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemy-
słowego, Akarycydy do użytku przemysłowego, Biocydy, 
Biocydy syntetyczne, Biopestycydy do użytku domowego, 
Biopestycydy rolnicze, Algicydy do celów rolniczych, Bran-
soletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Chus-
teczki nasączone środkiem odstraszającym owady, Bloczki 
z drewna kamforowego do odstraszania moli, Drewno ce-
drowe jako środek odstraszający owady, Drzewo sandałowe 
do użytku jako preparat odstraszający owady, Ekstrakty ty-
toniowe [owadobójcze], Fumiganty, Fungicydy, Fungicydy 
biologiczne, Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy 
do użytku domowego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
Herbicydy do użytku w stawach, Herbicydy do zwalczania 
wodorostów, Herbicydy wodne, Insektycydy, Insektycydy 
do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Kadzidełka do odstraszania owadów, Kadzidełka do odstra-
szania komarów, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], 
Kulki na mole, Larwicydy, Leki przeciwnadciśnieniowe, Lep 
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, papier przeciw molom, 
Środki do zwalczania myszy, Moluskocydy, Naturalne bio-
cydy, Nematocydy, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, 
Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże przeciw-
pchelne, Oleje przeciw gzom, Opaski na nadgarstek nasą-
czone preparatami odstraszającymi owady, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środ-
ki do mycia, Owicydy, Papier przeciwmolowy, Paski pokry-
te klejem do stosowania przeciwko robactwu, Pestycydy 
do celów ogrodniczych, Pestycydy do użytku domowego, 
Pestycydy do zwalczania nicieni, Pestycydy rolnicze, Plastry 
przeciw komarom dla niemowląt, Preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, Płyn odstraszający muchy, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Prepa-
raty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty chemicz-
ne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, Preparaty do dezynsekcji owiec, Pre-
paraty do fumigacji gleby, Preparaty do kontroli insektów, 
Preparaty do leczenia przeciw wszom, Preparaty do mycia 
zwierząt, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia robactwa, Pre-
paraty do niszczenia szkodników, Preparaty do odstraszania 
robactwa, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do tępie-
nia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty 
do usuwania alg, Preparaty do usuwania płazińców, Prepa-
raty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, 
Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania 
myszy, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty grzybo-
bójcze, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrod-
nictwie, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, 
Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty hamują-
ce rozwój larw, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty odstraszające koty, Preparaty przeciw mchom, 
Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciwpasożytnicze 
pochodzenia chemicznego, Preparaty przeciwpasożytnicze 
pochodzenia roślinnego, Preparaty przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt domowych, Preparaty zapobiegające tworzeniu 
się alg w wodzie, Preparaty zwalczające wszy we włosach, 
Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moski-
tiery, Proszki do zabijania pcheł, Proszki do zwalczania pcheł 
na zwierzętach, Proszki przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], 
Regulatory wzrostu owadów [IGR], Rozpylacze przeciwp-
chelne, Śnieć zbożowa [preparaty chemiczne do usuwania -], 

Spirale odstraszające komary, Spraye przeciw owadom, Środ-
ki algobójcze, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpaso-
żytnicze], Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Środki 
chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne 
dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne modyfikujące 
zachowanie do kontrolowania szkodników, Środki chwasto-
bójcze, Środki do mycia bydła [insektycydy], Środki do mycia 
bydła, Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Środki do odstraszania ptaków, Środ-
ki do tępienia much, Środki do tępienia pcheł, Środki do tę-
pienia szkodników, Środki do zwalczania pająków, Środki 
gryzoniobójcze, Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze 
do użytku w rolnictwie, Środki nicieniobójcze, Środki od-
straszające dla zwierząt, Środki odstraszające insekty, Środki 
odstraszające komary, Środki odstraszające komary do na-
kładania na skórę, Środki odstraszające mole, Środki odstra-
szające owady, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające paso-
żyty zewnętrzne, Środki odstraszające robactwo do użytku 
na darni lub trawie, Środki odstraszające zwierzęta, Środki 
owadobójcze, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw 
roztoczom, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciwsło-
neczne odstraszające meduzy, Środki robakobójcze, Środki 
roztoczobójcze do użytku domowego, Środki wabiące owa-
dy, Środki roztoczobójcze do celów rolniczych, Środki zarod-
nikobójcze, Strychnina (trucizna), Szampony przeciw wszom, 
Tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszają-
cymi owady, Trociczki do odymiania, Trociczki do odymiania 
jako środki odkażające, Trucizny, Trucizny bakteryjne, Trutki 
na szczury, Zawieszki odstraszające owady, 21 Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczka-
mi zapachowymi, Łapki na insekty, Urządzenia rozpylające 
do aerozoli, nie do celów medycznych, Packi na muchy, Szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, Spryskiwacze, Spryski-
wacze do trawnika, Strzykawki do kwiatów, Strzykawki do ro-
ślin, Strzykawki do stosowania w cieplarniach, Strzykawki 
do użytku w ogrodzie, Strzykawki na wodę do opryskiwania 
roślin, Szczotki do trawników, Zraszacze, Zraszacze do pod-
lewania kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogrodowych, 
Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków, Urzą-
dzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, Urządzenia 
do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne.

(210) 527885 (220) 2021 04 22
(731) CISOWSKI WOJCIECH, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Bomba na pluskwy
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, 
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mie-
szaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żyw-
ności i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki che-
miczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce 
naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice 
sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Nawozy i produkty 
chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, Tworzywa 
sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne 
w postaci surowców, Żywice syntetyczne i nieprzetworzone, 
5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Pre-
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paraty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły 
higieniczne, Preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i arty-
kuły dentystyczne, Dezodoranty do powietrza, Dezodoran-
ty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, Produkty dezodoryzujące 
do użytku domowego, handlowego lub przemysłowego, 
Spraye do dezodoryzacji powietrza, Środki dezodoryzują-
ce powietrze, Środki do dezodoryzacji powietrza, Środki 
do oczyszczania powietrza, Uniwersalne produkty dezodo-
ryzujące do użytku domowego, handlowego lub przemy-
słowego, Akarycydy do użytku przemysłowego, Biocydy, 
Biocydy syntetyczne, Biopestycydy do użytku domowego, 
Biopestycydy rolnicze, Algicydy do celów rolniczych, Bran-
soletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Chus-
teczki nasączone środkiem odstraszającym owady, Bloczki 
z drewna kamforowego do odstraszania moli, Drewno ce-
drowe jako środek odstraszający owady, Drzewo sandałowe 
do użytku jako preparat odstraszający owady, Ekstrakty ty-
toniowe [owadobójcze], Fumiganty, Fungicydy, Fungicydy 
biologiczne, Herbicydy, Herbicydy biologiczne, Herbicydy 
do użytku domowego, Herbicydy do użytku w rolnictwie, 
Herbicydy do użytku w stawach, Herbicydy do zwalczania 
wodorostów, Herbicydy wodne, Insektycydy, Insektycydy 
do użytku domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, 
Kadzidełka do odstraszania owadów, Kadzidełka do odstra-
szania komarów, Karbolineum [środek przeciwpasożytniczy], 
Kulki na mole, Larwicydy, Leki przeciwnadciśnieniowe, Lep 
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Papier przeciw molom, 
Środki do zwalczania myszy, Moluskocydy, Naturalne bio-
cydy, Nematocydy, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, 
Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże przeciw-
pchelne, Oleje przeciw gzom, Opaski na nadgarstek nasą-
czone preparatami odstraszającymi owady, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środ-
ki do mycia, Owicydy, Papier przeciwmolowy, Paski pokry-
te klejem do stosowania przeciwko robactwu, Pestycydy 
do celów ogrodniczych, Pestycydy do użytku domowego, 
Pestycydy do zwalczania nicieni, Pestycydy rolnicze, Plastry 
przeciw komarom dla niemowląt, Preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, Płyn odstraszający muchy, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Prepa-
raty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty 
chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty chemicz-
ne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne 
do zwalczania pleśni, Preparaty do dezynsekcji owiec, Pre-
paraty do fumigacji gleby, Preparaty do kontroli insektów, 
Preparaty do leczenia przeciw wszom, Preparaty do mycia 
zwierząt, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących 
próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia robactwa, Pre-
paraty do niszczenia szkodników, Preparaty do odstraszania 
robactwa, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do tępie-
nia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty 
do usuwania alg, Preparaty do usuwania płazińców, Prepa-
raty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, 
Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania 
myszy, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty grzybo-
bójcze, Preparaty grzybobójcze do stosowania w ogrod-
nictwie, Preparaty grzybobójcze do zabijania szkodników, 
Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze do użytku medycznego, Preparaty hamują-
ce rozwój larw, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty odstraszające koty, Preparaty przeciw mchom, 
Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciwpasożytnicze 
pochodzenia chemicznego, Preparaty przeciwpasożytnicze 
pochodzenia roślinnego, Preparaty przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt domowych, Preparaty zapobiegające tworzeniu 
się alg w wodzie, Preparaty zwalczające wszy we włosach, 

Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moski-
tiery, Proszki do zabijania pcheł, Proszki do zwalczania pcheł 
na zwierzętach, Proszki przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], 
Regulatory wzrostu owadów [IGR], Rozpylacze przeciwp-
chelne, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, 
Spirale odstraszające komary, Spraye przeciw owadom, Środ-
ki algobójcze, Środki chemiczne dla leśnictwa [przeciwpaso-
żytnicze], Środki chemiczne dla leśnictwa [fungicydy], Środki 
chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki chemiczne 
dla leśnictwa [herbicydy], Środki chemiczne modyfikujące 
zachowanie do kontrolowania szkodników, Środki chwasto-
bójcze, Środki do mycia bydła [insektycydy], Środki do mycia 
bydła, Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia 
zwierząt [insektycydy], Środki do odstraszania ptaków, Środ-
ki do tępienia much, Środki do tępienia pcheł, Środki do tę-
pienia szkodników, Środki do zwalczania pająków, Środki 
gryzoniobójcze, Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze 
do użytku w rolnictwie, Środki nicieniobójcze, Środki od-
straszające dla zwierząt, Środki odstraszające insekty, Środki 
odstraszające komary, Środki odstraszające komary do na-
kładania na skórę, Środki odstraszające mole, Środki odstra-
szające owady, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki 
odstraszające owady dla zwierząt, Środki odstraszające paso-
żyty zewnętrzne, Środki odstraszające robactwo do użytku 
na darni lub trawie, Środki odstraszające zwierzęta, Środki 
owadobójcze, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw 
roztoczom, Środki przeciwko gryzoniom, Środki przeciwsło-
neczne odstraszające meduzy, Środki robakobójcze, Środki 
roztoczobójcze do użytku domowego, Środki wabiące owa-
dy, Środki roztoczobójcze do celów rolniczych, Środki zarod-
nikobójcze, Strychnina (trucizna), Szampony przeciw wszom, 
Tabletki zawierające kamforę będące środkami odstraszają-
cymi owady, Trociczki do odymiania, Trociczki do odymiania 
jako środki odkażające, Trucizny, Trucizny bakteryjne, Trutki 
na szczury, Zawieszki odstraszające owady, 21 Dyfuzory 
do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczka-
mi zapachowymi, Łapki na insekty, Urządzenia rozpylające 
do aerozoli, nie do celów medycznych, Packi na muchy, Szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, 
Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki 
i materiały do wytwarzania szczotek, Spryskiwacze, Spryski-
wacze do trawnika, Strzykawki do kwiatów, Strzykawki do ro-
ślin, Strzykawki do stosowania w cieplarniach, Strzykawki 
do użytku w ogrodzie, Strzykawki na wodę do opryskiwania 
roślin, Szczotki do trawników, Zraszacze, Zraszacze do pod-
lewania kwiatów i roślin, Zraszacze do węży ogrodowych, 
Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania ptaków, Urzą-
dzenia do odstraszania ptaków, niemetalowe, Urządzenia 
do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne.

(210) 527906 (220) 2021 04 20
(731) DOJKA ŁUKASZ, Dąbrowa Tarnowska
(540) (znak słowny)
(540) Xtreme Fitness
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Mineralne suple-
menty diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety 
zawierające białko, Suplementy diety zawierające glukozę, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
ze sproszkowanymi jagodami acai, Tabletki wspomagają-
ce odchudzanie, Mineralne suplementy diety, Suplementy 
diety dla sportowców, Suplementy ziołowe, Suplementy 
żywnościowe, Suplementy diety z białkiem sojowym, Su-
plementy diety sporządzone głównie z witamin, 25 Obu-
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wie sportowe, Kurtki sportowe, Szorty sportowe, Spodnie 
sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze sportowe, Rajstopy 
sportowe, Staniki sportowe, Znaczniki [narzutki] sportowe, 
Skarpetki dla sportowców, Koszulki sportowe i bryczesy 
do uprawiania sportów, Obuwie do uprawiania sportów, 
Stroje do sportów walki, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Topy 
sportowe do rozgrzewki, Kurtki jako odzież sportowa, Bluzy 
sportowe z kapturem, Czapki i czapeczki sportowe, Koszule 
sportowe pochłaniające wilgoć, Spodnie sportowe pochła-
niające wilgoć, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, 
Buty treningowe (obuwie sportowe], Buty tenisowe [obuwie 
sportowe], Odzież w stylu sportowym, Stroje dla sędziów 
sportowych, Szorty z ochraniaczami do użytku sportowe-
go, Koszulki sportowe z krótkim rękawem, Artykuły odzie-
żowe w stylu sportowym, Sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], Odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], 
Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Skarpetki 
sportowe, Spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, 
Podkoszulki sportowe, Odzież sportowa, Komplety spor-
towe, Bluzy sportowe, Czapki sportowe, Buty sportowe, 
28 Dyski sportowe, Ekspandery [ćwiczenia], Hantle, Kalafonia 
używana przez sportowców, Maszyny do ćwiczeń spraw-
nościowych, Ochraniacze [części strojów sportowych], Pasy 
do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pasy na talię, 
do ćwiczeń, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rękawice bokserskie, Stacjonarne rowery treningowe, Worki 
treningowe, 32 Napoje proteinowe, Napoje energetyzujące, 
Napoje izotoniczne, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napoje dla sportowców, Napoje 
dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzu-
jące zawierające kofeinę, 35 Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Doradztwo w zakresie 
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama online za po-
średnictwem sieci komputerowej, Udostępnianie informa-
cji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi menedżerskie dla sportowców, 36 Orga-
nizacja zbiórek charytatywnych, Zbiórki funduszy na cele 
charytatywne, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, Sponsorowanie działal-
ności sportowej, Pozyskiwanie finansowania dla projektów 
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, 41 Usługi orga-
nizowania zajęć sportowych z wykorzystaniem urządzeń 
sportowych, Organizowanie zawodów sportowych, Usługi 
sportowe, Sędziowanie sportowe, Obozy sportowe, Szkole-
nie sportowe, Edukacja sportowa, Sport i fitness, Produkcja 
imprez sportowych, Usługi klubów sportowych, Szkolenia 
nauczycieli sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, 
Przeprowadzanie imprez sportowych, Wynajem sprzętu 
sportowego i obiektów sportowych, Obsługa obiektów 
sportowych, Sędziowanie na imprezach sportowych, Usłu-
gi trenerskie z zakresu sportu, Usługi wyrównywania szans 
[handicap] podczas imprez sportowych, Organizowanie 
obozów sportowych, Organizacja imprez sportowych, Kul-
tura fizyczna, Kursy boksu, Prowadzenie zajęć fitness, Wy-
najmowanie obiektów sportowych, Doradztwo zawodowe, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Usługi klu-

bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego.

(210) 527909 (220) 2021 04 20
(731) MIKULSKI DARIUSZ KARCZMA CICHY KĄCIK,  

Krynica-Zdrój
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARCZMA 1936 Cichy Kącik

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, usługi restauracyjne, usługi barowe.

(210) 527910 (220) 2021 04 20
(731) MIKULSKI DARIUSZ KARCZMA CICHY KĄCIK,  

Krynica-Zdrój
(540) (znak słowny)
(540) CICHY KĄCIK
(510), (511) 41 Planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie 
obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, orga-
nizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta-
mi i transportem, usługi restauracyjne, usługi barowe.

(210) 527995 (220) 2021 04 23
(731) DUDA MAŁGORZATA, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK UZDATNIANIE WODY

(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy 
i konserwacja urządzeń do uzdatniania wody, 40 Uzdatnianie 
wody [oczyszczanie wody], Usługi uzdatniania i oczyszcza-
nia wody, Usługi w zakresie uzdatniania wody.

(210) 527996 (220) 2021 04 23
(731) JAKUSZKO-SOBOCKA AGATA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA Sketchnotingu Agaty Jakuszko
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(531) 20.01.03, 26.13.25, 01.01.02, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.14
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Prowadzenie kursów, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Publikacje 
multimedialne książek.

(210) 528111 (220) 2021 04 26
(731) GLOBAL TRADE POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk
(540) (znak słowny)
(540) BVT
(510), (511) 6 Kabiny kąpielowe metalowe, Budowlane ma-
teriały metalowe, Drobne wyroby żelazne do budynków, 
Pojedyncze drobne wyroby metalowe, Rury i rurki metalo-
we, Drzwi i okna metalowe, metale nieszlachetne i ich sto-
py, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Przewody 
nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachet-
nych, Kasy pancerne, Elementy metalowe w postaci rozga-
łęźników rurowych, Architektoniczne elementy konstrukcyj-
ne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Nakręt-
ki, sworznie i zamknięcia, z metalu, Metalowe drobne wyro-
by, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe profile odwad-
niające, Rudy (kruszce), 11 Urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, 
wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, Instalacje sa-
nitarne, Wanny kąpielowe, Wanny łazienkowe, Wanny 
do nasiadówek, Wanny z hydromasażem, Wanny z wirowym 
ruchem wody, Wanny spa z dyszami powietrznymi, Osprzęt 
i wyposażenie do wanien, Kabiny natryskowe, Kabiny prysz-
nicowe, Kabiny kąpielowe, Natryski, Prysznice, Brodziki, Kabi-
ny hydromasażowe, Kabiny przenośne do łaźni tureckich, 
Wanno-kabiny, Urządzenia do kąpieli, Sauny, Umywalki, 
Podpory umywalek, Postumenty i półpostumenty, Sedesy 
z czyszczącym strumieniem wody, Miski klozetowe, Pisuary, 
Bidety, Ustępy przenośne, Deski sedesowe, Miski ustępowe, 
Urządzenia kompaktowe złożone z miski ustępowej i płucz-
ki, Płuczki ustępowe (zbiorniki do -), Zbiorniki do płuczek 
ustępowych, Przyciski do zaworów spłukujących, Zawory 
spłukujące, Zlewozmywaki, Zlewy metalowe, Krany i baterie: 
umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wa-
nien, bidetowe, kuchenne, Panele prysznicowe, Armatura 
sanitarna, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopa-
trywania w wodę i sanitacji, Okapy, Wyciągi, Suszarki, Fon-
tanny, Wodotryski ozdobne, Części i akcesoria do urządzeń 
i instalacji sanitarnych, Rurki, Odpływy, Zaworki, Wężyki, Sa-
nitarna (Instalacje i aparatura -), Armatura regulacyjna i za-
bezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitar-
nych, Aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania 
wody, Ogrzewacze wody, Lodówki, zamrażarki, Szafy chłod-
nicze, Wentylatory, Klimatyzatory, Grzejniki, Termofory, Pie-
ce, Grzałki nurnikowe, Bojlery, Czajniki elektryczne, Ekspresy 
do kawy, Frytkownice, Grille, Urządzenia do grillowania, Ku-
chenki, Rożen, Mikrofalówki, Gofrownice, Opiekacze 
do chleba, Tostery, Szybkowary elektryczne i parowe, Urzą-
dzenia do gotowania, Kociołki i naczynia do gotowania pod 
ciśnieniem, Elektryczny sprzęt kuchenny, Sprzęt oświetle-
niowy, Lampy, Abażury, Żyrandole, Kinkiety, Żarówki, Lam-
piony, Latarki, Zlewy kompozytowe, 19 Materiały budowla-
ne niemetalowe, Rury sztywne niemetalowe stosowane 
w budownictwie, Asfalt, Smoła i bitumy, Budynki przenośne 
niemetalowe, Pomniki niemetalowe, Ceramiczne elementy 
budowlane, Mozaiki, Kafelki, Kafle, Płytki ceramiczne, Terako-
ta, Gres, Kamień naturalny, Kamień sztuczny, Konglomeraty 
kamienia, Marmur, Granit, Piaskowiec oraz materiały budow-
lane z piaskowca, Płyty kamienne, Tablice kamienne, Parape-
ty, Płytki, Schody, Balustrady, Kostka kamienna do brukowa-

nia i układania nawierzchni, Tłuczeń, Obudowy kominków, 
Szkło budowlane, Drewno budowlane, Drewno użytkowe, 
Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Cegły, 
Dachówki, Kostka brukowa, Płyty budowlane niemetalowe, 
Rury niemetalowe, Beton, Cementy, Masy wyrównujące, 
Masy wyrównujące na bazie cementu, Zaprawy budowlane, 
Zaprawy do klejenia, Suche tynki, Gipsy do celów budowla-
nych, Wypełniacze do naprawy ścian, Masy szpachlowe, 
Tynki, Tynki gipsowe, Tynki o dobrej przyczepności, Tynki 
strukturalne, Okładziny tynkowe, Tynki drapane, Elementy 
budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gip-
sokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, Pły-
ty wielowarstwowe, Płyty ogniochronne, Płyty na ścianki 
działowe, Płyty i korpusy dekoracyjne, 20 Meble, Meble ła-
zienkowe, Materace, Lustra, Ramki obrazów, Akcesoria me-
blowe wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, ko-
ści, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy per-
łowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw 
sztucznych, Dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, 
Haki, Uchwyty i szyny do zasłon, Karnisze, Kosze niemetalo-
we, Wieszaki i haki niemetalowe do wieszania odzieży, Para-
wany, Blaty kuchenne oraz łazienkowe, 21 Przybory kuchen-
ne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, Grzebienie 
i gąbki, Sprzęt do czyszczenia, Wyroby szklane, mianowicie 
szkło ozdobne, zastawa stołowa, przybory kuchenne i po-
jemniki ze szkła, Wyroby porcelanowe i ceramiczne nie ujęte 
w innych klasach, Suszarki do bielizny, Stojaki do suszenia 
prania, Deski do prasowania, Deski pralnicze, Dozowniki my-
dła, Mydelniczki, Dozowniki papieru toaletowego, Ręczni-
ków papierowych, Uchwyty do gąbek, Pudełka dozujące 
ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki, Wa-
nienki dla niemowląt, Wanienki do prania, Balie, Wiadra, Ku-
bły na śmieci, Szczotki do misek klozetowych, Przybory toa-
letowe, 35 Sprzedaż w sklepach, hurtowniach oraz za po-
średnictwem Internetu (sklepy internetowe on-line), sprze-
daż wysyłkowa i katalogowa następujących towarów: kabi-
ny kąpielowe metalowe, zlewy metalowe, budowlane mate-
riały metalowe, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne 
wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, drzwi i okna meta-
lowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i przewo-
dy drutowe z metali nieszlachetnych, kasy pancerne, Ele-
menty metalowe w postaci rozgałęźników rurowych, archi-
tektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali 
nieszlachetnych i ich stopów, nakrętki, sworznie i zamknię-
cia, z metalu, metalowe drobne wyroby, metalowe kątowni-
ki stalowe, metalowe profile odwadniające, rudy (kruszce), 
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, 
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, za-
opatrzenia w wodę, instalacje sanitarne, wanny kąpielowe, 
wanny łazienkowe, wanny do nasiadówek, Wanny z hydro-
masażem, wanny z wirowym ruchem wody, wanny spa 
z dyszami powietrznymi, osprzęt i wyposażenie do wanien, 
kabiny natryskowe, kabiny prysznicowe, natryski, prysznice, 
brodziki, kabiny hydromasażowe, kabiny przenośne do łaźni 
tureckich, wanno-kabiny, urządzenia do kąpieli, sauny, umy-
walki, podpory umywalek, postumenty i półpostumenty, 
sedesy, miski klozetowe, pisuary, bidety, ustępy przenośne, 
deski sedesowe, miski ustępowe, urządzenia kompaktowe 
złożone z miski ustępowej i płuczki, Płuczki ustępowe, zbior-
niki do płuczek ustępowych, przyciski do zaworów spłukują-
cych, zawory spłukujące, zlewozmywaki, zlewy, młynki 
na odpadki, krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysz-
nicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne, pa-
nele prysznicowe, armatura sanitarna, urządzenia sanitarne, 
okapy, wyciągi, suszarki, fontanny, wodotryski ozdobne, czę-
ści i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, rurki, od-
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pływy, zaworki, wężyki instalacje i aparatura sanitarna, Ar-
matura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń i instala-
cji wodnych i sanitarnych, aparatura i urządzenia do zmięk-
czania i uzdatniania wody, ogrzewacze wody, lodówki, za-
mrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory, klimatyzatory, grzej-
niki, termofory, piece, grzałki, suszarki, bojlery, czajniki elek-
tryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, urządzenia 
do grillowania, kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice, 
opiekacze do chleba, tostery, szybkowary, elektryczne i pa-
rowe, urządzenia do gotowania, Kociołki i naczynia do goto-
wania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny, sprzęt 
oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole, kinkiety, żarówki, 
lampiony, latarki, materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, 
smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki 
niemetalowe, kabiny kąpielowe, ceramiczne elementy bu-
dowlane, mozaiki, kafelki, kafle, płytki ceramiczne, terakota, 
gres, kamień naturalny, kamień sztuczny, konglomeraty ka-
mienia, marmur, granit, Piaskowiec oraz materiały budowla-
ne z piaskowca, płyty kamienne, tablice kamienne, parapety, 
płytki, schody, blaty kuchenne oraz łazienkowe, balustrady, 
kostka kamienna, terakota, tłuczeń, obudowy kominków, 
zlewy kompozytowe, szkło budowlane, drewno budowlane, 
drewno użytkowe, drzwi i okna niemetalowe, cegły, da-
chówki, kostka brukowa, płyty budowlane niemetalowe, 
rury niemetalowe, beton, cementy, masy wyrównujące, 
masy wyrównujące na bazie cementu, zaprawy budowlane, 
zaprawy do klejenia, suche tynki, Gipsy do celów budowla-
nych, wypełniacze do naprawy ścian, masy szpachlowe, 
tynki, tynki gipsowe, tynki o dobrej przyczepności, tynki 
strukturalne, okładziny tynkowe, tynki drapane, elementy 
budowlane do produkcji dachów i ścian, w tym płyty z gip-
sokartonu, z gipsu włóknistego, z włókien mineralnych, pły-
ty wielowarstwowe, płyty ogniochronne, płyty na ścianki 
działowe, płyty i korpusy dekoracyjne, meble, meble łazien-
kowe, materace, lustra, ramki obrazów, Akcesoria meblowe 
wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości 
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, se-
piolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, 
dozowniki do ręczników niemetalowe, haki, uchwyty i szyny 
do zasłon, karnisze, kosze niemetalowe, wieszaki i haki nie-
metalowe do wieszania odzieży, parawany, przybory ku-
chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grze-
bienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, Wyroby szklane, mia-
nowicie szkło ozdobne, zastawa stołowa, przybory kuchen-
ne i pojemniki ze szkła, wyroby porcelanowe i ceramiczne 
dla gospodarstwa domowego, suszarki do bielizny, stojaki 
do suszenia prania, deski do prasowania, deski pralnicze, do-
zowniki mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toaletowe-
go, ręczników papierowych, uchwyty do gąbek, pudełka 
dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne 
i waciki, wanienki dla niemowląt, wanienki do prania, balie, 
wiadra, kubły na śmieci, Szczotki do misek klozetowych, 
przybory toaletowe, Usługi w zakresie reklamy i promocji 
sprzedaży, Agencje eksportowo-importowe, Pośrednictwo 
handlowe.

(210) 528157 (220) 2021 04 27
(731) AWAKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi agencji marke-
tingowych, Planowanie strategii marketingowych, Opraco-
wanie koncepcji marketingowych, Marketing internetowy, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Świadczenie 
doradczych usług marketingowych dla producentów, Mar-
keting dotyczący promocji, Doradztwo w zakresie marke-
tingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo 
w zakresie marketingu biznesowego, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego.

(210) 528390 (220) 2021 05 04
(731) WIELOGÓRSKI JAKUB, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) KMWTW KTO MA WIEDZIEĆ TEN WIE KTO MA 

WIEDZIEC TEN WIE EWS EWIDENTNIE WBREW 
SYSTEMOWI KMWTV KMWTW.WAR

(510), (511) 18 Torby na odzież sportową, Torby podręczne 
na odzież sportową, 24 Dzianiny elastyczne na odzież sporto-
wą, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Etykiety tekstylne 
do oznaczania odzieży, Etykiety tekstylne opisujące odzież, 
Materiał dżersejowy do odzieży, Materiał tkany z oddychającą 
powłoką poliuretanową przeznaczony do odzieży nieprze-
makalnej, Materiały do produkcji odzieży, Materiały tekstylne 
do produkcji odzieży, Materiały tekstylne tkane do produkcji 
artykułów odzieżowych, Materiały tekstylne w belach do pro-
dukcji odzieży, Materiały tkane do użytku w produkcji odzieży 
używanej w czystych pomieszczeniach typu clean room, Met-
ki z tkanin przyczepiane do odzieży, Powlekane poliuretanem 
materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży nieprze-
makalnej, Tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, Tek-
stylia używane jako podszewki do odzieży, Tekstylia w belach 
do produkcji odzieży, Tekstylne podszewki do odzieży, Tkani-
na do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, Tkanina 
do produkcji odzieży wierzchniej dla kobiet, Tkaniny do użytku 
jako podszewki do odzieży, Tkaniny do zastosowania w pro-
dukcji odzieży, Tkaniny elastyczne na odzież, Tkaniny powleka-
ne do zastosowania w produkcji odzieży przeciwdeszczowej, 
Tkaniny tekstylne w belach do użytku w produkcji odzieży, 
Tkaniny tekstylne do użytku w produkcji odzieży sportowej, 
Tkaniny tekstylne do produkcji odzieży, Tkaniny z włókien 
do użytku w produkcji artykułów odzieżowych, 25 Kurtki jako 
odzież sportowa, Odzież sportowa, Chusty [odzież], Czapeczki 
na przyjęcia [odzież], Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Daszki [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Duże luźne kap-
tury [odzież], Kaptury [odzież], Kieszenie do odzieży, Komplety 
do biegania [odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Kurtki [odzież], Kurtki pikowa-
ne [odzież], Maski ochronne [modna odzież], Maski ochronne 
[odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież, Odzież 
codzienna, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
dla kierowców samochodowych, Odzież dla małych dzieci, 
Odzież dla rowerzystów, Odzież do biegania, Odzież do spa-
nia, Odzież do sztuk walki, Odzież do uprawiania judo, Odzież 
do uprawiania zapasów, Odzież dziecięca, Odzież dziewczę-
ca, Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież gimnastyczna, 
Odzież golfowa, inna niż rękawiczki, Odzież gotowa, Odzież 
męska, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież 
papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, 
Odzież robocza, Odzież skórzana, Odzież tkana, Odzież trenin-
gowa, Odzież triatlonowa, Odzież wełniana, Odzież wiatrosz-
czelna, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Odzież 
z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Odzież żeglarska 
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nieprzemakalna, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pie-
niędzy [odzież], Pasy przez ramię do odzieży, Pulowery bez 
rękawów [odzież], Pikowane kurtki [odzież], Rękawiczki jako 
odzież, Rękawiczki [odzież], Spodnie do joggingu [odzież], 
Swetry [odzież], Szaliki [odzież], Szorty [odzież], Topy [odzież], 
Wstawki do bielizny [części odzieży].

(210) 528421 (220) 2021 05 05
 (310) UK00003556584 (320) 2020 11 17 (330) GB
(731) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp, NL
(540) (znak słowny)
(540) VANISH
(510), (511) 5 Antybakteryjne i antyseptyczne detergenty 
do prania, Antybakteryjne i antyseptyczne środki zwiększają-
ce moc preparatów do prania, Antybakteryjne i antyseptycz-
ne rozjaśniacze do prania, Antybakteryjne i antyseptyczne 
wywabiacze plam, Antybakteryjne i antyseptyczne środki 
czyszczenia dywanów oraz szampony do dywanów, Anty-
bakteryjne i antyseptyczne wywabiacze plam z dywanów.

(210) 528463 (220) 2021 04 30
(731) KORBAŃSKA KATARZYNA LUXFRONT,  

Teodorów Wielki
(540) (znak słowny)
(540) LUXFRONT
(510), (511) 20 Fronty szuflad, Fronty do szafek, Fronty 
do szaf i szafek, Fronty do mebli, Meble, Kartoteki [meble], 
Meble łączone, Zagłówki [meble], Meble domowe, Altany 
[meble], Meble zabawkowe, Meble komputerowe, Meble 
sypialne, Postumenty [meble], Cokoły [meble], Stoły [me-
ble], Meble sklepowe, Meble skórzane, Meble łazienkowe, 
Meble ogrodowe, Zewnętrzne meble, Meble stołówkowe, 
Meble szkolne, Meble metalowe, Kredensy [meble], Kon-
tuary [meble], Ławy [meble], Meble tapicerowane, Pulpity 
[meble], Meble antyczne, Ekrany [meble], Parawany [meble], 
Półki [meble], Skrzynie [meble], Meble rattanowe, Pufy [me-
ble], Meble trzcinowe, Szafy [meble], Meble nadmuchiwane, 
Nadmuchiwane meble, Meble biurowe, Konsole [meble], 
Narożniki [meble], Barki [meble], Szafki [meble], Meble 
wielofunkcyjne, Gabloty [meble], Kwietniki [meble], Rega-
ły [meble], Wózki [meble], Toaletki [meble], Siedzenia [me-
ble], Meble laboratoryjne, Meble drewniane, Lustra [meble], 
Meble kuchenne, Komody [meble], Meble wypoczynko-
we, Meble bambusowe, Meble gięte, Meble kempingowe, 
Meble metalowe i meble kempingowe, Wysokie siedzenia 
[meble], Stojaki wielofunkcyjne [meble], Wielopozycyjne 
stojaki [meble], Przenośne przepierzenia [meble], Osłony 
kominkowe [meble], Ruchome podstawy [meble], Ścia-
ny działowe [meble], Meble ogrodowe drewniane, Meble 
ze szkła, Meble do kantyn, Meble do siedzenia, Lady sprze-
dażowe [meble], Stanowiska pracy [meble], Półki ścienne 
[meble], Ruchome przepierzenia [meble], Przenośne me-
ble wystawowe, Taborety ruchome [meble], 40 Produkcja 
mebli, Produkcja frontów do mebli w tym do szaf, szafek 
i szuflad, Produkcja mebli na zamówienie, Produkcja mebli 
na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich.

(210) 528559 (220) 2021 05 06
(731) OCHOCKA ANNA, Ścinawa
(540) (znak słowny)
(540) MROWISKO
(510), (511) 41 Lunaparki, Parki rozrywki, Bawialnie dla dzieci, 
Centra zabaw dla dzieci, Realizacja spektakli, Rozrywka, Udo-
stępnianie obiektów i urządzeń sportowych, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego, Wypożyczanie sprzętu rekreacyjne-

go, Wypożyczanie zabawek, Usługi artystów teatralnych, 
Edukacja, Pozaszkolna edukacja artystyczna, Wystawianie 
przedstawień artystycznych, Usługi klubowe [rozrywka lub 
nauczanie], Nauczanie, Organizowanie i prowadzenia warsz-
tatów [szkolenia], Wystawianie spektakli, Organizacja rozryw-
ki na imprezy urodzinowe, Organizacja imprez dla dzieci, 
Organizacja przyjęć dla dzieci.

(210) 528640 (220) 2021 05 10
(731) FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA 

PRACY GALENUS, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SULFARINOL

(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Lekarstwa, Leki dla ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne, Preparaty i substancje farmaceutyczne, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki 
lecznicze, Krople do nosa do celów medycznych.

(210) 528671 (220) 2021 05 07
(731) WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nieleczni-
cze, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, Kosme-
tyki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy 
do twarzy i ciała, Żele do twarzy i ciała, Perfumowane ko-
smetyki w aerozolu do ciała, Perfumy, 14 Wyroby jubilerskie, 
Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobi-
stego, Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki 
do kluczy, Ozdoby [biżuteria], Sztuczna biżuteria, Wyroby 
biżuteryjne, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Ekspan-
dery [ćwiczenia], Gry, Gryfy do hantli [do podnoszenia cię-
żarów], Hantle, Hantle kettlebell, Ławki do ćwiczeń, Ławki 
do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku gimnastyczne-
go, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, 
Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Obciążniki na nad-
garstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], 
Obręcze sportowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko 
urazom [artykuły sportowe], Pasy do podnoszenia ciężarów 
[artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, przenośny domowy 
sprzęt gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy 
stosowane w kulturystyce, Sztangi do podnoszenia cięża-
rów, Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 29 Oleje i tłusz-
cze jadalne, 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Sosy, 
Batoniki, Ciasteczka, Czekolada, Czekoladki, Herbatniki, 
Krakersy, Musy, Pianki, Przekąski z musli, Wafle, Wyroby pie-
karnicze, Żelki, 35 Dostarczanie informacji marketingowych 
za pośrednictwem stron internetowych, 41 Działalność kul-
turalna i sportowa, Fitness kluby, Informacje na temat spor-
tu, Zawody sportowe, Szkolenia sportowe, Edukacja sporto-
wa, Obozy sportowe, Przeprowadzanie imprez sportowych, 
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Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Udzielanie informacji 
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej online, Udzielanie informacji związa-
nych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony 
internetowej online.

(210) 528673 (220) 2021 05 07
(731) WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki 
funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy do twa-
rzy i ciała, Żele do twarzy i ciała, Perfumowane kosmetyki 
w aerozolu do ciała, Perfumy, 5 Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy 
diety do użytku medycznego, Suplementy dla ludzi, Su-
plementy żywnościowe, 9 Oprogramowanie do aplikacji 
i serwerów internetowych, 14 Wyroby jubilerskie, Artykuły 
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżu-
teria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, 
Ozdoby [biżuteria], Sztuczna biżuteria, Wyroby biżuteryjne, 
25 Nakrycia głowy, Obuwie sportowe, Odzież, Bluzy sporto-
we, Bluzy z kapturem, Kombinezony, Krótkie spodnie, Koszul-
ki bez rękawów, Koszulki z nadrukiem, Koszulki z krótkim lub 
z długim rękawem, Spodenki, Spodnie sportowe, Spodnie 
dresowe, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdob-
ne artykuły tekstylne, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Ekspandery [ćwiczenia], Gry, Gryfy do hantli [do podnoszenia 
ciężarów], Hantle, Hantle kettlebell, Ławki do ćwiczeń, Ławki 
do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku gimnastyczne-
go, Maszyny do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, 
Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Obciążniki na nad-
garstki, do ćwiczeń, Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], 
Obręcze sportowe, Ochraniacze amortyzujące przeciwko 
urazom [artykuły sportowe], Pasy do podnoszenia ciężarów 
[artykuły sportowe], Piłki do ćwiczeń, przenośny domowy 
sprzęt gimnastyczny, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy 
stosowane w kulturystyce, Sztangi do podnoszenia ciężarów, 
Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia], 29 Masło arachidowe, 
Masło, Masło czosnkowe, Masło kakaowe, Masło migdałowe, 
Masło miodowe, Masło z ziołami, 30 Wyroby cukiernicze 
i słodycze, Lody, Sosy, Batoniki, Ciasteczka, Czekolada, Czeko-
ladki, Herbatniki, Krakersy, Musy, Pianki, Przekąski z musli, Wa-
fle, Wyroby piekarnicze, Żelki, 32 Napoje, Napoje izotoniczne, 
Napoje energetyzujące, Napoje z guaraną, 35 Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron inter-
netowych, 41 Działalność kulturalna i sportowa, Fitness klu-
by, Informacje na temat sportu, Zawody sportowe, Szkolenia 
sportowe, Edukacja sportowa, Obozy sportowe, Przeprowa-
dzanie imprez sportowych, Usługi szkoleniowe w zakresie 
sportu, Udzielanie informacji związanych z wychowaniem 
fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, 
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi 
za pośrednictwem strony internetowej online.

(210) 528718 (220) 2021 05 10
(731) P.S. TRADING-STOLKER PETER SPÓŁKA JAWNA, 

Ołtarzew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ster’g

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do ce-
lów spawalniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki 
(drobnica metalowa), samochodowe ściągacze metalowe, 
metalowe skrzynki narzędziowe, metalowe złączki rurowe 
cyna, drut metalowy, imadła metalowe, kasety metalowe, 
klamki do drzwi, klucze, kłódki, linki, łańcuchy zabezpie-
czające metalowe, nakrętki metalowe, nity aluminiowe, 
pasy do transportu ładunku metalowe, metalowe plomby 
zabezpieczające, skrzynki do narzędzi metalowe, skrzynki 
na listy metalowe, śruby, wkręty metalowe, uszczelki, zaciski 
do rur i kabli metalowe, zamki metalowe, inne niż elektrycz-
ne, 7 Brzeszczoty, papiery ścierne, tarcze ścierne, szlifierskie 
i tnące (narzędzia do maszyn), tarcze szlifierskie do użytku 
z maszynami, tarcze o napędzie elektrycznym, tarcze szli-
fierskie i polerskie (części do maszyn), kątowniki do usta-
wiania wiertła (maszyny), noże strugarskie, noże do maszyn, 
noże elektryczne, noże tokarskie, noże obrotowe do metalu, 
podnośniki (urządzenia), mechaniczne, platformowe, pneu-
matyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części maszyn), 
wycinarki (maszyny) wycinarki do użytku z maszynami, noży-
ce elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, 
do cięcia blach, młotki pneumatyczne ręczne, młotki prze-
mysłowe (maszyny), młotki (części maszyn), młotki pneu-
matyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki 
(części maszyn), przecinaki do maszyn, nożyce elektryczne, 
pneumatyczne, do blach (maszyny), gwintowniki maszy-
nowe, nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, 
pistolety natryskowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety 
smarownicze, pistolety do malowania, pistolety do kleju, 
elektryczne pistolety do uszczelniania, spawarki, lutownice 
gazowe, elektryczne, zszywacze (maszyny) w szczególności 
pistoletowe, o napędzie elektrycznym, pneumatyczne, lam-
py lutownicze, przedłużacze do narzędzi o napędzie elek-
trycznym, mieszadła do farb, pistolety do klejenia na gorąco, 
podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i oliwiarki, ścią-
gacze do łożysk i sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), 
urządzenia i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki 
wkrętakowe, wkrętaki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące 
ręczne, szczypce, kleszcze (narzędzia ręczne), klucze (narzę-
dzia), grzechotki (narzędzia ręczne), kątowniki (narzędzia), ką-
towniki nastawne (obsługa ręczna), noże (narzędzia ręczne), 
w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet, wykładzin, 
otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do pił ręcznych, do no-
życ, do strugów, do narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługi-
wane ręcznie), w szczególności nożyce ogrodnicze, uniwer-
salne, do blach, pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, 
kamieniarskie, do gwoździ, siekiery, przecinaki (narzędzia 
ręczne), kielnie, pace tynkarskie, szpachle, łomy, dłuta, noży-
ce, nożyce ogrodnicze, uniwersalne, ręczne, do blachy, pod-
nośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwintowniki ręczne, gwin-
towniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne, pistolety 
do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręczne, 
szlifierki obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cy-
kliny ręczne, skrobaki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, 
śrubokręty, łopaty, łopatki, łyżki do opon, narzędzia do wy-
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ciągania gwoździ, narzędzia do cięcia, narzędzia ręczne, ste-
rowane ręcznie, obcęgi, obcinacze do rur, obcinaki, osełki, 
pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety ręczne do klejenia, 
przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki, rozwiertaki, 
scyzoryki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane, sznury 
traserskie, ściski stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki, 
uchwyty do brzeszczotów pil ręcznych, urządzenia do cię-
cia rur, kamienie szlifierskie, 9 Miary zwijane, składane, taśmy 
miernicze, dalmierze, kątowniki nastawne (urządzenia po-
miarowe), poziomnice, suwmiarki, lampy prostownicze, prze-
dłużacze elektryczne, ochronne buty robocze, nakolanniki 
robocze, ochronna odzież robocza (przed wypadkami lub 
urazami), przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze, gogle 
ochronne, nauszniki, maski przeciwpyłowe, maski ochron-
ne, areometry, kaski ochronne, kątomierze, liniały metalowe, 
lutownice elektryczne, filtry do masek ochronnych, maski 
przeciwpyłowe, miarki, miary, mikrometry, nakolanniki dla ro-
botników, okulary ochronne, linki do pionów, ciężarki do pio-
nów, rękawice ochronne, słuchawki ochronne, sygnalizatory 
elektryczne, szczelinomierze, taśmy miernicze, urządzenia 
i przyrządy pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne, zamki 
elektryczne, 11 Palniki gazowe, myjki samochodowe, lampy 
oświetleniowe, olejowe, łukowe, elektryczne, fluoroscencyj-
ne, metalohalogenkowe, LED, gazowe, bezpieczeństwa, sło-
neczne, latarki, wskaźniki laserowe, 12 Wózki transportowe, 
organizery do tyłów siedzeń do użytku w pojazdach, maski 
do oddychania do ochrony układu oddechowego, na twarz 
do kasków ochronnych, maski twarzowe chroniące przed 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski lutowni-
cze, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 25 Odzież robocza, 
buty robocze.

(210) 528789 (220) 2021 05 13
(731) Align Technology, Inc., San Jose, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) invisalign

(531) 05.05.20, 27.05.01
(510), (511) 3 Pasty do zębów, wybielacze kosmetyczne, 
Płyny do płukania ust i płukanki do ust, Produkty miętowe 
do odświeżania oddechu, Płyny do płukania zębów przeciw 
próchnicy, Żel przeciwbólowy do zębów i dziąseł, Prepara-
ty do higieny jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez, 
ochraniaczy na usta, klamer ortodontycznych, aparatów 
na zęby i innych aparatów ortodontycznych, Roztwory 
czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń 
do sterylizacji, Roztwory czyszczące do użytku w denty-
stycznych i ortodontycznych urządzeniach do dezynfekcji, 
Zestawy do czyszczenia aparatów dentystycznych i orto-
dontycznych składające się ze szczoteczki, środka do czysz-
czenia zębów, nici dentystycznej i roztworu czyszczącego, 
5 Medyczne żele fluorowe do stosowania miejscowego 
do zębów, Preparaty do powlekania zębów przeciw próch-
nicy zawierające fluor, Lecznicze preparaty dentystyczne 
przeciw próchnicy, Leczniczy spray doustny, Środki dezynfe-
kujące, sanitarne preparaty do sterylizacji, Sanitarne prepara-
ty dezynfekujące do czyszczenia aparatów dentystycznych, 
9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do ob-
razowania cyfrowego wykorzystywane do zobrazowania ru-
chu zębów i proponowanych planów leczenia, Oprogramo-
wanie komputerowe używane w stomatologii odtwórczej, 
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia indywidual-
nie dostosowanych sposobów leczenia ortodontycznego, 

Oprogramowanie komputerowe używane do udostępnia-
nia, śledzenia i modyfikowania proponowanych sposobów 
leczenia ortodontycznego oraz danych pacjentów i informa-
cji z nimi związanych, Oprogramowanie komputerowe dla 
dentystów do oceny uzębienia pacjenta i planowania lecze-
nia ortodontycznego, Oprogramowanie do modelowania 
wspomaganego komputerowo do użytku w stomatologii 
i ortodoncji do tworzenia trójwymiarowych komputero-
wych obrazów uzębienia pacjenta, Komputerowe stacje ro-
bocze do przetwarzania i wyświetlania zgromadzonych ob-
razów medycznych i dentystycznych, Sprzęt komputerowy 
do przetwarzania danych oraz transmisji dźwięku i obrazu 
do odtwarzania zabiegów dentystycznych i ortodontycz-
nych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne 
i dentystyczne do użytku w dziedzinie stomatologii i orto-
doncji, Aparatura i instrumenty dentystyczne, Aparaty i in-
strumenty ortodontyczne, Urządzenia i przyrządy do użyt-
ku w stomatologii odtwórczej, Urządzenia ortodontyczne, 
Aparaty ortodontyczne do użytku w prostowaniu zębów, 
Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lusterka den-
tystyczne, Zestawy sztucznych zębów, Wiertła dentystyczne, 
Zaczepy dentystyczne, przęsła i protezy, Przyrządy i aparatu-
ra do użytku w zakładaniu protez dentystycznych, Specjal-
ne pojemniki do przechowywania, czyszczenia i transportu 
aparatów ortodontycznych, Kamery skanujące do użytku 
w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Kamery skanujące 
do wykonywania obrazów medycznych i dentystycznych, 
Skanery wewnątrzustne używane do medycznego i denty-
stycznego wykonywania, przechowywania, wyszukiwania 
i transmisji obrazów cyfrowych za pośrednictwem mediów 
telekomunikacyjnych, Ultradźwiękowe przyrządy diagno-
styczne do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, 
Ochraniacze dentystyczne, Dentystyczne szyny zgryzowe 
chroniące przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe tace 
do miejscowego stosowania leków dentystycznych, Przyrzą-
dy do żucia i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, 
łagodzenia napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osa-
dzaniu aparatów ortodontycznych, Skrobaczki do języka, Na-
rzędzia do usuwania protez, ochraniaczy jamy ustnej (den-
tystycznych), klamer ortodontycznych, zdejmowanych apa-
ratów ortodontycznych i innych aparatów ortodontycznych, 
11 Stomatologiczne urządzenia do ultradźwiękowej steryli-
zacji, Sterylizator ultradźwiękowy do aparatów dentystycz-
nych i ortodontycznych, Urządzenia do odkażania za pomo-
cą światła UV do odkażania aparatów dentystycznych i orto-
dontycznych, 21 Szczoteczki do zębów, szczoteczki do pro-
tez, szczoteczki międzyzębowe, wymienne główki do szczo-
teczek do zębów, Produkty czyszczące międzyzębowe, nić 
dentystyczna, Wykałaczki dentystyczne, wykałaczki, Szczotki 
do czyszczenia języka, Zestawy do czyszczenia aparatów 
dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczo-
teczki, środka do czyszczenia zębów, nici dentystycznej i roz-
tworu czyszczącego, 40 Produkcja aparatów ortodontycz-
nych na zamówienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi tech-
ników dentystycznych, 41 Szkolenia z zakresu stomatologii 
i ortodoncji, Szkolenie z obsługi aparatów ortodontycznych, 
Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania ortodontycz-
nego, Szkolenie ortodontów i lekarzy dentystów w zakresie 
korzystania z oprogramowania do obrazowania cyfrowego 
i wewnątrzustnych kamer skanujących, Organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów instruk-
tażowych, warsztatów, wykładów i sympozjów, wszystko 
związane z technikami chirurgicznymi, medycznymi, denty-
stycznymi i ortodontycznymi, urządzeniami, urządzeniami 
i sprzętem medycznym, dentystycznym i ortodontycznym, 
42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego nie do pobrania używanego do two-
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rzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia 
dentystycznego i ortodontycznego, Udostępnianie online, 
nie do pobrania, oprogramowania do obrazowania cyfrowe-
go używanego do przedstawiania ruchu zębów i propono-
wanych planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego online nie do pobrania do monitorowania 
leczenia pacjentów, Udostępnianie oprogramowania online 
nie do pobrania do użytku w świadczeniu usług stomatolo-
gicznych i usług ortodontycznych, Udostępnianie oprogra-
mowania nie do pobrania do modelowania wspomaganego 
komputerowo do użytku w stomatologii i ortodoncji w celu 
tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów 
uzębienia pacjenta, Projektowanie i wdrażanie systemów 
sprzętu i oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze dotyczące użytkowania sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne 
w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu kom-
puterowego i systemów oprogramowania na rzecz osób 
trzecich, 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne i orto-
dontyczne, Usługi i leczenie stomatologiczne, ortodontycz-
ne, periodontologiczne, endodontyczne i pedodontyczne, 
Projektowanie i tworzenie planów leczenia ortodontyczne-
go dla pacjentów, Udzielanie informacji i porad dotyczących 
technik, materiałów i produktów dentystycznych i ortodon-
tycznych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie stomatologii 
i ortodoncji, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie or-
todoncji, endodoncji, pedodoncji, periodontologii i leczenia 
stomatologicznego odtwórczego, w tym świadczenie takich 
usług online przez Internet lub ekstranet.

(210) 528791 (220) 2021 05 13
(731) Align Technology, Inc., San Jose, US
(540) (znak słowny)
(540) ALIGN
(510), (511) 3 Pasty do zębów, wybielacze kosmetyczne, 
Płyny do płukania ust i płukanki do ust, Produkty miętowe 
do odświeżania oddechu, Płyny do płukania zębów przeciw 
próchnicy, Żel przeciwbólowy do zębów i dziąseł, Prepara-
ty do higieny jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez, 
ochraniaczy na usta, klamer ortodontycznych, aparatów 
na zęby i innych aparatów ortodontycznych, Roztwory 
czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urządzeń 
do sterylizacji, Roztwory czyszczące do użytku w denty-
stycznych i ortodontycznych urządzeniach do dezynfekcji, 
Zestawy do czyszczenia aparatów dentystycznych i orto-
dontycznych składające się ze szczoteczki, środka do czysz-
czenia zębów, nici dentystycznej i roztworu czyszczącego, 
5 Medyczne żele fluorowe do stosowania miejscowego 
do zębów, Preparaty do powlekania zębów przeciw próch-
nicy zawierające fluor, Lecznicze preparaty dentystyczne 
przeciw próchnicy, Leczniczy spray doustny, Środki dezynfe-
kujące, sanitarne preparaty do sterylizacji, Sanitarne prepara-
ty dezynfekujące do czyszczenia aparatów dentystycznych, 
9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do ob-
razowania cyfrowego wykorzystywane do zobrazowania ru-
chu zębów i proponowanych planów leczenia, Oprogramo-
wanie komputerowe używane w stomatologii odtwórczej, 
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia indywidual-
nie dostosowanych sposobów leczenia ortodontycznego, 
Oprogramowanie komputerowe używane do udostępnia-
nia, śledzenia i modyfikowania proponowanych sposobów 
leczenia ortodontycznego oraz danych pacjentów i informa-
cji z nimi związanych, Oprogramowanie komputerowe dla 
dentystów do oceny uzębienia pacjenta i planowania lecze-
nia ortodontycznego, Oprogramowanie do modelowania 
wspomaganego komputerowo do użytku w stomatologii 

i ortodoncji do tworzenia trójwymiarowych komputero-
wych obrazów uzębienia pacjenta, Komputerowe stacje ro-
bocze do przetwarzania i wyświetlania zgromadzonych ob-
razów medycznych i dentystycznych, Sprzęt komputerowy 
do przetwarzania danych oraz transmisji dźwięku i obrazu 
do odtwarzania zabiegów dentystycznych i ortodontycz-
nych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne 
i dentystyczne do użytku w dziedzinie stomatologii i orto-
doncji, Aparatura i instrumenty dentystyczne, Aparaty i in-
strumenty ortodontyczne, Urządzenia i przyrządy do użyt-
ku w stomatologii odtwórczej, Urządzenia ortodontyczne, 
Aparaty ortodontyczne do użytku w prostowaniu zębów, 
Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Lusterka den-
tystyczne, Zestawy sztucznych zębów, Wiertła dentystyczne, 
Zaczepy dentystyczne, przęsła i protezy, Przyrządy i aparatu-
ra do użytku w zakładaniu protez dentystycznych, Specjal-
ne pojemniki do przechowywania, czyszczenia i transportu 
aparatów ortodontycznych, Kamery skanujące do użytku 
w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, Kamery skanujące 
do wykonywania obrazów medycznych i dentystycznych, 
Skanery wewnątrzustne używane do medycznego i denty-
stycznego wykonywania, przechowywania, wyszukiwania 
i transmisji obrazów cyfrowych za pośrednictwem mediów 
telekomunikacyjnych, Ultradźwiękowe przyrządy diagno-
styczne do użytku w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, 
Ochraniacze dentystyczne, Dentystyczne szyny zgryzowe 
chroniące przed zgrzytaniem zębami, Jednorazowe tace 
do miejscowego stosowania leków dentystycznych, Przyrzą-
dy do żucia i narzędzia do gryzienia do ćwiczeń mięśni ust, 
łagodzenia napięcia szczęki i do użytku w prawidłowym osa-
dzaniu aparatów ortodontycznych, Skrobaczki do języka, Na-
rzędzia do usuwania protez, ochraniaczy jamy ustnej (den-
tystycznych), klamer ortodontycznych, zdejmowanych apa-
ratów ortodontycznych i innych aparatów ortodontycznych, 
11 Stomatologiczne urządzenia do ultradźwiękowej steryli-
zacji, Sterylizator ultradźwiękowy do aparatów dentystycz-
nych i ortodontycznych, Urządzenia do odkażania za pomo-
cą światła UV do odkażania aparatów dentystycznych i orto-
dontycznych, 21 Szczoteczki do zębów, szczoteczki do pro-
tez, szczoteczki międzyzębowe, wymienne główki do szczo-
teczek do zębów, Produkty czyszczące międzyzębowe, nić 
dentystyczna, Wykałaczki dentystyczne, wykałaczki, Szczotki 
do czyszczenia języka, Zestawy do czyszczenia aparatów 
dentystycznych i ortodontycznych składające się ze szczo-
teczki, środka do czyszczenia zębów, nici dentystycznej i roz-
tworu czyszczącego, 40 Produkcja aparatów ortodontycz-
nych na zamówienie, Laboratoria dentystyczne, Usługi tech-
ników dentystycznych, 41 Szkolenia z zakresu stomatologii 
i ortodoncji, Szkolenie z obsługi aparatów ortodontycznych, 
Szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania ortodontycz-
nego, Szkolenie ortodontów i lekarzy dentystów w zakresie 
korzystania z oprogramowania do obrazowania cyfrowego 
i wewnątrzustnych kamer skanujących, Organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, kursów instruk-
tażowych, warsztatów, wykładów i sympozjów, wszystko 
związane z technikami chirurgicznymi, medycznymi, denty-
stycznymi i ortodontycznymi, urządzeniami, urządzeniami 
i sprzętem medycznym, dentystycznym i ortodontycznym, 
42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramo-
wania komputerowego nie do pobrania używanego do two-
rzenia indywidualnie dostosowanych sposobów leczenia 
dentystycznego i ortodontycznego, Udostępnianie online, 
nie do pobrania, oprogramowania do obrazowania cyfrowe-
go używanego do przedstawiania ruchu zębów i propono-
wanych planów leczenia, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego online nie do pobrania do monitorowania 
leczenia pacjentów, Udostępnianie oprogramowania online 
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nie do pobrania do użytku w świadczeniu usług stomatolo-
gicznych i usług ortodontycznych, Udostępnianie oprogra-
mowania nie do pobrania do modelowania wspomaganego 
komputerowo do użytku w stomatologii i ortodoncji w celu 
tworzenia trójwymiarowych komputerowych obrazów 
uzębienia pacjenta, Projektowanie i wdrażanie systemów 
sprzętu i oprogramowania komputerowego na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze dotyczące użytkowania sprzętu 
i oprogramowania komputerowego, Usługi konsultacyjne 
w zakresie wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu kom-
puterowego i systemów oprogramowania na rzecz osób 
trzecich, 44 Usługi dentystyczne, Usługi medyczne i orto-
dontyczne, Usługi i leczenie stomatologiczne, ortodontycz-
ne, periodontologiczne, endodontyczne i pedodontyczne, 
Projektowanie i tworzenie planów leczenia ortodontyczne-
go dla pacjentów, Udzielanie informacji i porad dotyczących 
technik, materiałów i produktów dentystycznych i ortodon-
tycznych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie stomatologii 
i ortodoncji, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie or-
todoncji, endodoncji, pedodoncji, periodontologii i leczenia 
stomatologicznego odtwórczego, w tym świadczenie takich 
usług online przez Internet lub ekstranet.

(210) 528803 (220) 2021 05 11
(731) GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warszawska Fabryka Pomp

(531) 26.01.16, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 Zawory, zawory wodociągowe metalowe, 
7 Pompy, pompy wirowe poziome jedno- i wielostopniowe, 
pompy wirowe pionowe jedno- i wielostopniowe, pom-
py do hydrotransportu, pompy wirowe dwustrumieniowe, 
pompy wirowe zatapialne, pompy wałowe, pompy wypo-
rowe, pompy próżniowe, pompy do instalacji grzewczych, 
agregaty pompowe, części, podzespoły i zespoły pomp, sta-
cje hydrauliczne, mieszalniki, maszyny i urządzenia do trans-
portu hydraulicznego oraz podawania cieczy i transporto-
wanych materiałów wraz z instalacjami i osprzętem, sprę-
żarki, agregaty sprężarkowe, części, podzespoły i zespoły 
sprężarek wraz z instalacjami i osprzętem, 37 Instalowanie, 
remonty, naprawy i konserwacje pomp, pomp wirowych po-
ziomych jedno- i wielostopniowych, pomp wirowych piono-
wych jedno- i wielostopniowych, pomp do hydrotranspor-
tu, pomp wirowych dwustrumieniowych, pomp wirowych 
zatapialnych, pomp wałowych, pomp wyporowych, pomp 
próżniowych, pomp do instalacji grzewczych, agregatów 
pompowych, stacji hydraulicznych, mieszalników, maszyn 
i urządzeń do transportu hydraulicznego oraz podawania 
cieczy i transportowanych materiałów, sprężarek, agregatów 
sprężarkowych, stacji hydraulicznych, zaworów wodociągo-
wych metalowych oraz przepustnic.

(210) 528848 (220) 2021 05 12
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) ENTEROBALANCE ZDROWE KORZYŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.03.02
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528852 (220) 2021 05 12
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeloSEN + passiflora ZDROWE KORZYŚCI

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.03.02
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528859 (220) 2021 05 12
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PositiveonMax ZDROWE KORZYŚCI

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 01.03.02, 
26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528863 (220) 2021 05 12
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Travinol PLUS ZDROWE KORZYŚCI

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 26.01.03, 01.03.02, 24.13.13

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528865 (220) 2021 05 12
(731) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asparomag B6 ZDROWE KORZYŚCI
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(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 
26.04.18, 01.03.02, 26.01.01, 26.01.03

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 528885 (220) 2021 05 13
(731) BRODZIK WITOLD, Ryczów-Kolonia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA ŻRÓDLANA JURA ADVENTURE 

NIEGAZOWANA

(531) 27.05.01, 06.01.02, 09.01.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 
29.01.12

(510), (511) 32 Woda, woda źródlana i mineralna niegazo-
wana, woda źródlana i mineralna gazowana, woda stołowa, 
woda sodowa, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzu-
jące, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki owo-
cowe, syropy do napojów, piwa, 35 Prowadzenie sprzedaży 
hurtowej i detalicznej w sklepach, hurtowniach oraz przez 
Internet wód mineralnych i napojów.

(210) 528887 (220) 2021 05 13
(731) WIELGOSZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELGOSZ & WSPÓLNICY

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.03
(510), (511) 45 Usługi prawne.

(210) 528895 (220) 2021 05 14
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUNDER

(531) 26.04.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Nożyce 
elektryczne, Lampy lutownicze na gaz, Spawarki gazowe, 
Palniki gazowe do cięcia, Urządzenia gazowe do spawania, 
Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Odkurzacze, Torby 
do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Akcesoria mocowa-
ne do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków de-
zynfekcyjnych, Węże do odkurzaczy, Instalacje do usuwa-
nia pyłu do czyszczenia, Śrubokręty elektryczne, Pistolety 
dozujące klej, elektryczne, Młoty elektryczne, Elektryczne 

urządzenia do spawania, Spawarki z napędem elektrycz-
nym, Wiertarki ręczne elektryczne, Maszyny spawające 
z napędem elektrycznym, Polerki [maszyny i urządzenia] 
elektryczne, Elektryczne maszyny i urządzenia do pole-
rowania woskiem, Elektryczne przyrządy do wyciągania 
gwoździ, Urządzenia elektryczne do wyciągania gwoździ, 
Elektryczne wyciągarki gwoździ, Generatory elektrycz-
ności, Frezarki, Koła szlifierskie [części maszyn], Maszyny 
do ostrzenia, Maszyny do grawerowania, Uchwyty [części 
maszyn], Świdry wiertnicze [części maszyn], Uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], Głowice wiertarskie [części maszyn], 
Wiertarki, Piły o napędzie innym niż ręczny, Alternatory 
[generatory prądu przemiennego], Maszyny na sprężone 
powietrze, Urządzenia podnośnikowe, Lutownice gazowe, 
Maszyny do mieszania, Mieszalniki, Mieszalniki (maszyny), 
Maszyny do przetwórstwa metali, Obrabiarki, Prądnice 
prądu stałego, Strugarki wzdłużne, Maszyny do wysysania 
powietrza, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach 
samochodowych], Krajarki [maszyny], Stoły do pił [części 
maszyn], Krajarki (maszyny), Narzędzia [części maszyn], 
Narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, Maszyny 
do ostrzenia ostrzy, Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Piły 
[maszyny], Pralki, Kosiarki, 8 Frezy [narzędzia], Strugi, Świdry.

(210) 528896 (220) 2021 05 14
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT
(540) (znak słowny)
(540) GRUNDER
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Nożyce 
elektryczne, Lampy lutownicze na gaz, Spawarki gazowe, 
Palniki gazowe do cięcia, Urządzenia gazowe do spawania, 
Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Odkurzacze, Torby 
do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Akcesoria mocowa-
ne do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków de-
zynfekcyjnych, Węże do odkurzaczy, Instalacje do usuwa-
nia pyłu do czyszczenia, Śrubokręty elektryczne, Pistolety 
dozujące klej, elektryczne, Młoty elektryczne, Elektryczne 
urządzenia do spawania, Spawarki z napędem elektrycz-
nym, Wiertarki ręczne elektryczne, Maszyny spawające 
z napędem elektrycznym, Polerki [maszyny i urządzenia] 
elektryczne, Elektryczne maszyny i urządzenia do pole-
rowania woskiem, Elektryczne przyrządy do wyciągania 
gwoździ, Urządzenia elektryczne do wyciągania gwoździ, 
Elektryczne wyciągarki gwoździ, Generatory elektrycz-
ności, Frezarki, Koła szlifierskie [części maszyn], Maszyny 
do ostrzenia, Maszyny do grawerowania, Uchwyty [części 
maszyn], Świdry wiertnicze [części maszyn], Uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], Głowice wiertarskie [części maszyn], 
Wiertarki, Piły o napędzie innym niż ręczny, Alternatory 
[generatory prądu przemiennego], Maszyny na sprężone 
powietrze, Urządzenia podnośnikowe, Lutownice gazowe, 
Maszyny do mieszania, Mieszalniki, Mieszalniki (maszyny), 
Maszyny do przetwórstwa metali, Obrabiarki, Prądnice 
prądu stałego, Strugarki wzdłużne, Maszyny do wysysania 
powietrza, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach 
samochodowych], Krajarki [maszyny], Stoły do pił [części 
maszyn], Krajarki (maszyny), Narzędzia [części maszyn], 
Narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, Maszyny 
do ostrzenia ostrzy, Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Piły 
[maszyny], Pralki, Kosiarki, 8 Frezy [narzędzia], Strugi, Świdry.

(210) 528985 (220) 2021 05 17
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE 
PRZEZROCZYSTY WYTRZYMUJE DO 1000 KG  
W życiu zaczyna się kleić KLEI METAL, SZKŁO, 
GUMĘ, DREWNO, CEMENT, CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG 
WYTRZYMUJE DO 1000 KG ODPORNY NA WODĘ 
WIĄŻE W 10 MIN www.poxipol.com.pl MADE IN 
URUGUAY PRODUCENT: FENEDUR S.A.

(531) 26.04.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do użytku w przemy-
śle, nauce, fotografii oraz rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone 
tworzywa sztuczne, Mieszanki przeznaczone do gaszenia 
ognia i zabezpieczające przed ogniem, Preparaty do harto-
wania i lutowania, Substancje do garbowania skór zwierzę-
cych, Kleje i preparaty klejące do użytku w przemyśle, Kity 
i inne pasty do wypełniania, Kompost, obornik, nawozy, Pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.

(210) 528986 (220) 2021 05 17
(731) Sidela SA, Montevideo, UY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE 

WYTRZYMUJE DO 1000 KG  W życiu zaczyna się 
kleić KLEI METAL, SZKŁO, GUMĘ, DREWNO, CEMENT, 
CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG WYTRZYMUJE DO 1000 
KG ODPORNY NA WODĘ WIĄŻE W 10 MIN www.
poxipol.com.pl MADE IN URUGUAY PRODUCENT: 
FENEDUR S.A.

(531) 26.04.16, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Substancje chemiczne do użytku w przemy-
śle, nauce, fotografii oraz rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Nieprzetworzone żywice sztuczne, nieprzetworzone 
tworzywa sztuczne, Mieszanki przeznaczone do gaszenia 
ognia i zabezpieczające przed ogniem, Preparaty do harto-
wania i lutowania, Substancje do garbowania skór zwierzę-
cych, Kleje i preparaty klejące do użytku w przemyśle, Kity 
i inne pasty do wypełniania, Kompost, obornik, nawozy, Pre-
paraty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce.

(210) 529011 (220) 2021 05 18
(731) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.13, 27.05.01, 16.01.11
(510), (511) 16 Kupony, zdrapki, blankiety dotyczące gier, 
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, 
wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, czasopisma, 
magazyny w szczególności poświęcone wyścigom konnym, 
Broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki, 
blankiety dotyczące wyścigów konnych, książki z dziedziny 
gier, przewodniki strategiczne do gier hazardowych, kata-
logi dotyczące gier, zwłaszcza hazardowych, 28 Gry elek-
troniczne inne niż telewizyjne, Gry automatyczne inne niż 
na żetony oraz inne niż telewizyjne, Gry towarzyskie, gry 
zręcznościowe, bilardowe, Zabawki, Urządzenia do gier elek-
tronicznych innych niż telewizyjne, Urządzenia służące roz-
rywce do prowadzenia gier hazardowych, Elektrotechnicz-
ne i elektroniczne urządzenia losujące do przeprowadzania 
gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajemnych, 
lottomaty, automaty do gier hazardowych, zdrapki do gier 
loteryjnych, żetony do gier, Urządzenia do gier hazardowych, 
38 Zapewnianie dostępu do witryn internetowych z gra-
mi hazardowymi i zwykłymi, Udostępnianie forów online 
do komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
za pośrednictwem Internetu, 41 Organizowanie i prowadze-
nie gier liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie 
i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, vi-
deoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier w systemie 
on-line w sieci informatycznej, Usługi związane z organizo-
waniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal 
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych 
klubów, Usługi kasyn udostępnionych on-line, poprzez Inter-
net i Intranet, Obsługa komputerowych salonów gier, Usługi 
w zakresie edukacji i rozrywki, usługi rozrywkowe w dziedzi-
nie gier komputerowych, gier video, gier interaktywnych, 
Udostępnianie i obsługa gier komputerowych, gier video, 
gier interaktywnych w trybie on-line, organizowanie konkur-
sów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami 
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputero-
wych, hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi 
wydawnicze, publikacje elektroniczne on-line, działalność 
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sporto-
wych, organizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, 
Obsługa urządzeń sportowych, Nauka jazdy konnej, Organi-
zowanie imprez piknikowo-festynowych (wystawy, jarmarki, 
konkursy), Imprezy dla dzieci, jazda konna, Współtworzenie 
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, fil-
mów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie wy-
staw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), 
organizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez 



Nr  ZT32/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 27

kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych, Organizowanie 
loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, Organizo-
wanie konkursów, zjazdów, seminariów, warsztatów, śniadań 
biznesowych, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego 
kształcenia, nauczanie, organizowanie obozów sportowych, 
organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury lub edukacji, 
organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w zakresie 
sportu i kultury, publikowanie, dystrybucja książek, wydaw-
nictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów, 
obsługa publikacji elektronicznych online, usługi w zakresie 
zamieszczania i publikacji elektronicznych online, publikacja 
książek elektronicznych i czasopism online, publikacja i wy-
dawanie informacji o edukacji, sporcie, imprezach, hazardzie, 
rozrywce, rekreacji, także w połączeniu z usługami świadczo-
nymi online.

(210) 529057 (220) 2021 05 19
(731) PROINPECT SPRZEDAŻ ZŁOTO, SPÓLNICKI I OLAS 

SPÓŁKA JAWNA, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) proinspect GROUP USŁUGI SPRZEDAŻ PRODUKCJA 

BHP PPOŻ

(531) 27.05.01, 29.01.14, 02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.04.18, 
26.04.02

(510), (511) 35 Badania w zakresie działalności gospodar-
czej i usługi doradcze, Biznesowe usługi doradcze i konsul-
tacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsul-
tacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności go-
spodarczej.

(210) 529175 (220) 2021 05 21
(731) XIA YONGPING, Bajo B, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KMT STYLE

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.04, 26.11.02, 26.11.09
(510), (511) 12 Akcesoria do rowerów do przewożenia ba-
gażu, Bagażniki rowerowe, Bagażniki do rowerów, Bagażniki 
dachowe, Części wykończenia wnętrza samochodów, Części 
konstrukcyjne rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, 
Dzwonki do rowerów, Części i akcesoria do pojazdów, Rowe-
ry elektryczne, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki 
i akcesoria do zabawy, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi powyższymi produk-
tami: akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, bagaż-
niki rowerowe, bagażniki do rowerów, bagażniki dachowe, 
części konstrukcyjne rowerów, Dopasowane pokrowce 
na rowery, dzwonki do rowerów, części i akcesoria do po-
jazdów, rowery elektryczne, artykuły i sprzęt sportowy, gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, ozdoby choinkowe.

(210) 529176 (220) 2021 05 21
(731) XIA YONGPING, Bajo B, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kmt Style

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Pojemniki modułowe [niemetalowe 
i nie do użytku domowego bądź kuchennego], Pojemniki 
wielofunkcyjne [niemetalowe i nie do użytku domowego 
lub kuchennego], Niemetalowe pojemniki do przechowy-
wania [inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Nie-
metalowe zamknięcie do pojemników [inne niż do użytku 
domowego lub kuchennego], Obrazy (Ramy do -), Pojemniki 
niemetalowe [składowanie, transport], Wyroby artystycz-
ne wykonane z drewna, Ramki do zdjęć, Metalowe ramki 
do zdjęć, Drewniane ramki na zdjęcia, Ramki do obrazków 
i zdjęć, Ramki na obrazy i fotografie, Pudełeczka na upo-
minki rozdawane na przyjęciach z tworzywa sztucznego, 
Pudełka z laminowanego plastiku, Tablice wystawowe, Ta-
blice ogłoszeniowe, Tablice korkowe, Tablice korkowe [ta-
blice informacyjne], Tablice reklamowe, Tablice reklamowe 
[meble], Tablice ogłoszeniowe korkowe [szyldy], Klatki dla 
zwierząt domowych, 21 Przybory do użytku domowego 
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczo-
tek, Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 
Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich 
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej 
klasie, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, 
Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Przy-
bory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Grzebienie, Gąbki, Szczotki, Materiały do wyrobu 
szczotek i pędzli, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, 
Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem 
szkła stosowanego w budownictwie), Naczynia ceramiczne, 
Kryształ [wyroby szklane], Ozdoby z porcelany, Zastawa sto-
łowa, przybory kuchenne i pojemniki, Dozowniki do kosme-
tyków, Miednice [naczynia], Miseczki, Mydelniczki, Pojemniki 
na płyny, puste, do użytku domowego, Półki na kosmetyki, 
Uchwyty na kosmetyki, Umywalki [miski, nie części instalacji 
sanitarnych], Wieszaki do ręczników w kształcie pierścieni, 
Przybory kuchenne, Garnki kuchenne, Ruszty [kuchenne], 
Kuchenne (Przybory -), Naczynia kuchenne ceramiczne, 
Przybory kuchenne z silikonu, Kuchenne przybory nie z me-
tali szlachetnych, Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, 
noży i łyżek, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], 
Akwaria i wiwaria, Przyrządy do tępienia szkodników i robac-
twa, Elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domo-
wych, Grzebienie dla zwierząt, Grzebienie do rozczesywania 
sierści dla zwierząt domowych, Grzebienie przeznaczone 
dla zwierząt domowych, Karmniki dla ptaków, Klatki dla pta-
ków, Koryta, Koryta do picia, Kuwety dla kotów, Kuwety dla 
zwierząt domowych, Metalowe klatki do użytku domowego, 
Miski dla zwierząt domowych, automatyczne, Miski do picia 
dla zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, Pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania 
żywności dla zwierząt domowych, Łopatki do usuwania nie-
czystości zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwie-
rząt, Szczotki dla zwierząt domowych, Szczotki do zębów dla 
zwierząt, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domo-
wych, Butelki z plastiku, Wiadra łazienkowe, 23 Przędza i nici 
do celów włókienniczych, Przędza i nici, 24 Tkaniny i substy-
tuty tkanin, Bielizna stołowa i pościelowa, Zasłony z tkaniny 
lub z tworzyw sztucznych, Materiały tekstylne do filtrowania, 
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Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna 
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Tkaniny, 35 Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
pojemniki modułowe [niemetalowe i nie do użytku domo-
wego bądź kuchennego], Pojemniki wielofunkcyjne [nieme-
talowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], Nieme-
talowe pojemniki do przechowywania [inne niż do użytku 
domowego lub kuchennego], Niemetalowe zamknięcie 
do pojemników [inne niż do użytku domowego lub kuchen-
nego], Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory 
do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały 
do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higie-
ny i pielęgnacji urody, Zastawa stołowa, przybory kuchenne 
i pojemniki, Dozowniki do kosmetyków [naczynia], Miseczki, 
Mydelniczki, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowe-
go, Półki na kosmetyki, Uchwyty na kosmetyki, Umywalki 
[miski, nie części instalacji sanitarnych], Wieszaki do ręczni-
ków w kształcie pierścieni, Związane z następującymi pro-
duktami: przybory kuchenne, Ruszty [kuchenne], Kuchenne 
(Przybory -), Naczynia kuchenne ceramiczne, Przybory ku-
chenne z silikonu, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa 
domowego, Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, 
Przybory kuchenne, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, ku-
chenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, przędza i nici, Materiały tekstylne do filtrowania, Tkaniny, 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Bielizna 
stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, Garnki kuchenne.

(210) 529179 (220) 2021 05 21
(731) XIA YONGPING, Bajo B, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kmt TOOLS

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe pojem-
niki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła 
sztuki z metali nieszlachetnych, Metalowe materiały nieprze-
tworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Meta-
lowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, 8 Podnośniki, Ręczne 
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwie-
rząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki 
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Sztućce, 
Noże kuchenne, Przyrządy do cięcia do użytku kuchennego 
z wyjątkiem nie mechanicznych narzędzi ręcznych takich 
jak: frezy, noże, noże strugarskie, noże, pogłębiacze, uchwy-
ty, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzonej 
w sklepach oraz za pośrednictwem światowych sieci in-
formatycznych w zakresie artykułów takich jak: metalowe 
materiały, elementy budowlane, elementy konstrukcyjne, 
drobne wyroby metalowe, metalowe materiały nieprzetwo-
rzone i półprzetworzone, będące półproduktami, metalowe 
pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, podnośniki, 
ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obrób-
ki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, sztućce, 
noże kuchenne, przyrządy do cięcia do użytku kuchennego 
z wyjątkiem nie mechanicznych narzędzi ręcznych takich jak: 
frezy, noże, noże strugarskie, noże, pogłębiacze, uchwyty.

(210) 529189 (220) 2021 05 21
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Outliner CAMP

(531) 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 6 Metalowe zamki do rowerów, Kołki do namio-
tów metalowe, Maszty do namiotów metalowe, Śruby meta-
lowe, Stojaki do hamaków z metalu, Baseny kąpielowe [kon-
strukcje] metalowe, Brodziki [konstrukcja] z metalu, Stojaki 
na beczki metalowe, Materiały metalowe nawierzchniowe 
do uprawiania sportów na każdą pogodę do użytku w po-
mieszczeniach, 9 Gogle sportowe, Satelitarny system nawi-
gacyjny do rowerów, Komputery do użytku z rowerami, Zam-
ki (elektryczne) do rowerów, Prędkościomierze do rowerów, 
Kaski do rowerów, 10 Masażery do ciała, Masażery do stóp, 
Urządzenia do masażu głębokiego, Urządzenia do masa-
żu do użytku osobistego, 11 Światła do rowerów, Odblaski 
do rowerów, Kuchenki kempingowe, 12 Rowery, Pedały 
do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepy 
rowerowe, Błotniki rowerowe, Pompki do opon rowerowych, 
Obręcze do kół rowerowych, Stabilizatory do rowerów, Tor-
by na rowery, Łańcuchy rowerowe, Bagażniki na rowery, Kie-
rownice do rowerów, Koła do rowerów, Silniki do rowerów, 
Amortyzatory do rowerów, Opony rowerowe, Hamulce ro-
werowe, Koła zębate do rowerów, Ramy rowerowe, Dzwonki 
rowerowe, Siodełka rowerowe, Rowery elektryczne, Rowery 
dziecięce, Piasty do kół rowerowych, Pokrowce na pedały 
do rowerów, Pokrowce na uchwyty do rowerów, Dźwignie 
hamulcowe do rowerów, Szprychy do kół rowerowych, Sil-
niki rowerowe, Sztyce do rowerów, Kółka do rowerów, Koła 
zębate [części rowerowe], Pokrowce na siodełka do rowerów, 
Kierunkowskazy do rowerów, Chwyty do kierownicy roweru, 
Strukturalne części rowerów, Osłony łańcucha do rowerów, 
Klaksony rowerowe, Paski na palce do użytku w rowerach, 
Podpórki do rowerów, Przekładnie do rowerów, Stojaki na ro-
wery (części rowerowe), Układy napędowe [części rowero-
we], Dętki [do dwukołowych pojazdów silnikowych lub ro-
werów], Koszyk na bidon do rowerów, Dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze do rowerów, Chwyty dźwigni hamulca do ro-
werów, Dopasowane pokrowce na rowery, Szczęki hamulco-
we [części rowerowe], Osprzęt do rowerów do przewożenia 
bagażu, Osprzęt do rowerów do przewożenia napojów, Ko-
sze przystosowane do skuterów, Hulajnogi [pojazdy], Skutery 
niesilnikowe [pojazdy], Sanki do jazdy na stojąco, Nadmuchi-
wane łodzie, Łodzie, Łodzie wiosłowe, Łódki, Wiosła, Pompy 
do pompowania opon pneumatycznych, Pompy do pom-
powania opon pojazdów, Pompy powietrza do dwukoło-
wych pojazdów silnikowych lub rowerów, Pompki ręczne 
do pompowania opon pojazdów, 16 Torebki do zamrażania 
żywności, 18 Parasolki plażowe [parasole plażowe], Pierście-
nie do parasoli, Metalowe części parasoli, Ramy do parasoli 
lub parasoli przeciwsłonecznych, Laski spacerowe, Kije alpi-
nistyczne, Kije do wędrówek, 19 Brodziki [konstrukcja] wyko-
nane z materiałów niemetalowych, Baseny [konstrukcje] nie-
metalowe, Podłogi sportowe niemetalowe, 20 Niemetalowe 
zamki do rowerów, Kołki do namiotów niemetalowe, Leżaki, 
Łóżka plażowe, Meble kempingowe, Materace kempingowe, 
Maty do spania na kemping [materace], Materace dmucha-
ne do użytku na kempingu, Kosze z pokrywą do przenosze-
nia przedmiotów, Kosze piknikowe [niewyposażone], Śruby 
niemetalowe, Materace nadmuchiwane, Nadmuchiwane 
materace samopompujące, Nadmuchiwane krzesła, Meble 
nadmuchiwane, Leżak nadmuchiwany, Poduszki nadmu-
chiwane, Pływające nadmuchiwane siedzenia, Materace 
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kempingowe piankowe, Maty do spania, Stojaki na parasole, 
Osłony przeciwsłoneczne [listwowe zewnętrzne], 21 Prze-
nośne garnki i patelnie na kemping, Chłodziarki do butelek 
[pojemniki], Przenośne lodówki, nieelektryczne, 22 Namioty, 
Daszki do namiotów, Namioty kempingowe, Torby tekstylne 
do przechowywania namiotów, Namioty [daszki] do pojaz-
dów, Brezenty, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, 
Hamaki, Zestawy mocowań do zawieszania hamaków, Nie-
przemakalne płachty na ziemię, Siatki do zacieniania, Ekrany 
przeciwsłoneczne [zewnętrzne] tekstylne, 24 Śpiwory, Śpi-
wory kempingowe, Koce piknikowe, Pledy podróżne, Ręczni-
ki tureckie, Ręczniki tekstylne, 25 Rękawiczki dla rowerzystów, 
Skarpety sportowe, 27 Osobiste maty do siedzenia, Maty pla-
żowe, Maty, Maty do jogi, Materiał antypoślizgowy do użytku 
pod dywanami, Sztuczna trawa do pokrywania powierzchni 
do lekkoatletyki, Wykładziny podłogowe [maty] do użytku 
podczas zajęć sportowych, Wykładziny podłogowe [maty] 
w postaci materiałów arkuszowych do użytku w zajęciach 
sportowych, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Rowery 
zabawkowe, Ochraniacze na łokcie do użytku podczas jaz-
dy na rowerach [artykuły sportowe], Skutery [zabawki], Sanie 
[zabawki], Sanki [zabawki], Zjeżdżalnie wodne, Deski snow-
boardowe, Spodki do zjeżdżania na śniegu (jabłuszka), Narty, 
Narty zjazdowe, Łyżwy, Bramki do piłki nożnej, Piłki do gry 
w piłkę nożną, Sprzęt do piłki nożnej, Tablice do koszykówki, 
Kosze do koszykówki, Siatki do koszykówki, Piłki do koszy-
kówki, Siatki do siatkówki, Piłki do siatkówki, Słupki do gry 
w siatkówkę, Kijki do nordic walking, Drążki do ćwiczeń, Ska-
kanki, Ławki do ćwiczeń, Sprzęt do treningu sportowego, Ta-
śmy do ćwiczeń, Rękawiczki wykonane specjalnie do użytku 
podczas uprawiania sportu, Rękawiczki do gier, Piłki do gier, 
Piłki sportowe, Piłki nadmuchiwane do celów sportowych, 
Piłki do ćwiczeń, Obciążniki do kostek i nadgarstków do ćwi-
czeń, Hantle, Trampoliny, Małe trampoliny, Brodziki dla dzieci, 
Nadmuchiwane baseny do użytku rekreacyjnego, Zabawki 
nadmuchiwane, Zabawki nadmuchiwane w postaci łodzi, 
Nadmuchiwane zabawki do basenów, Dmuchane zamki, 
Pompki do piłek, Nadmuchiwane gry do basenów, Deski 
do paddleboardingu, Deskorolki, Rolki.

(210) 529190 (220) 2021 05 21
(731) Uždaroji akcine bendrove Kesko Senukai Lithuania, 

Kowno, LT
(540) (znak słowny)
(540) OUTLINER FIT
(510), (511) 6 Metalowe zamki do rowerów, Kołki do namio-
tów metalowe, Maszty do namiotów metalowe, Śruby meta-
lowe, Stojaki do hamaków z metalu, Baseny kąpielowe [kon-
strukcje] metalowe, Brodziki [konstrukcja] z metalu, Stojaki 
na beczki metalowe, Materiały metalowe nawierzchniowe 
do uprawiania sportów na każdą pogodę do użytku w po-
mieszczeniach, 9 Gogle sportowe, Satelitarny system nawi-
gacyjny do rowerów, Komputery do użytku z rowerami, Zam-
ki (elektryczne) do rowerów, Prędkościomierze do rowerów, 
Kaski do rowerów, 10 Masażery do ciała, Masażery do stóp, 
Urządzenia do masażu głębokiego, Urządzenia do masa-
żu do użytku osobistego, 11 Światła do rowerów, Odblaski 
do rowerów, Kuchenki kempingowe, 12 Rowery, Pedały 
do rowerów, Kosze przystosowane do rowerów, Przyczepy 
rowerowe, Błotniki rowerowe, Pompki do opon rowerowych, 
Obręcze do kół rowerowych, Stabilizatory do rowerów, Tor-
by na rowery, Łańcuchy rowerowe, Bagażniki na rowery, Kie-
rownice do rowerów, Koła do rowerów, Silniki do rowerów, 
Amortyzatory do rowerów, Opony rowerowe, Hamulce ro-
werowe, Koła zębate do rowerów, Ramy rowerowe, Dzwonki 
rowerowe, Siodełka rowerowe, Rowery elektryczne, Rowery 

dziecięce, Piasty do kół rowerowych, Pokrowce na pedały 
do rowerów, Pokrowce na uchwyty do rowerów, Dźwignie 
hamulcowe do rowerów, Szprychy do kół rowerowych, Sil-
niki rowerowe, Sztyce do rowerów, Kółka do rowerów, Koła 
zębate [części rowerowe], Pokrowce na siodełka do rowerów, 
Kierunkowskazy do rowerów, Chwyty do kierownicy roweru, 
Strukturalne części rowerów, Osłony łańcucha do rowerów, 
Klaksony rowerowe, Paski na palce do użytku w rowerach, 
Podpórki do rowerów, Przekładnie do rowerów, Stojaki na ro-
wery (części rowerowe), Układy napędowe [części rowero-
we], Dętki [do dwukołowych pojazdów silnikowych lub ro-
werów], Koszyk na bidon do rowerów, Dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze do rowerów, Chwyty dźwigni hamulca do ro-
werów, Dopasowane pokrowce na rowery, Szczęki hamulco-
we [części rowerowe], Osprzęt do rowerów do przewożenia 
bagażu, Osprzęt do rowerów do przewożenia napojów, Ko-
sze przystosowane do skuterów, Hulajnogi [pojazdy], Skutery 
niesilnikowe [pojazdy], Sanki do jazdy na stojąco, Nadmuchi-
wane łodzie, Łodzie, Łodzie wiosłowe, Łódki, Wiosła, Pompy 
do pompowania opon pneumatycznych, Pompy do pom-
powania opon pojazdów, Pompy powietrza do dwukoło-
wych pojazdów silnikowych lub rowerów, Pompki ręczne 
do pompowania opon pojazdów, 16 Torebki do zamrażania 
żywności, 18 Parasolki plażowe [parasole plażowe], Pierście-
nie do parasoli, Metalowe części parasoli, Ramy do parasoli 
lub parasoli przeciwsłonecznych, Laski spacerowe, Kije alpi-
nistyczne, Kije do wędrówek, 19 Brodziki [konstrukcja] wyko-
nane z materiałów niemetalowych, Baseny [konstrukcje] nie-
metalowe, Podłogi sportowe niemetalowe, 20 Niemetalowe 
zamki do rowerów, Kołki do namiotów niemetalowe, Leżaki, 
Łóżka plażowe, Meble kempingowe, Materace kempingowe, 
Maty do spania na kemping [materace], Materace dmucha-
ne do użytku na kempingu, Kosze z pokrywą do przenosze-
nia przedmiotów, Kosze piknikowe [niewyposażone], Śruby 
niemetalowe, Materace nadmuchiwane, Nadmuchiwane 
materace samopompujące, Nadmuchiwane krzesła, Meble 
nadmuchiwane, Leżak nadmuchiwany, Poduszki nadmu-
chiwane, Pływające nadmuchiwane siedzenia, Materace 
kempingowe piankowe, Maty do spania, Stojaki na parasole, 
Osłony przeciwsłoneczne [listwowe zewnętrzne], 21 Prze-
nośne garnki i patelnie na kemping, Chłodziarki do butelek 
[pojemniki], Przenośne lodówki, nieelektryczne, 22 Namioty, 
Daszki do namiotów, Namioty kempingowe, Torby tekstylne 
do przechowywania namiotów, Namioty [daszki] do pojaz-
dów, Brezenty, markizy, namioty i niedopasowane pokrycia, 
Hamaki, Zestawy mocowań do zawieszania hamaków, Nie-
przemakalne płachty na ziemię, Siatki do zacieniania, Ekrany 
przeciwsłoneczne [zewnętrzne] tekstylne, 24 Śpiwory, Śpi-
wory kempingowe, Koce piknikowe, Pledy podróżne, Ręczni-
ki tureckie, Ręczniki tekstylne, 25 Rękawiczki dla rowerzystów, 
Skarpety sportowe, 27 Osobiste maty do siedzenia, Maty pla-
żowe, Maty, Maty do jogi, Materiał antypoślizgowy do użytku 
pod dywanami, Sztuczna trawa do pokrywania powierzchni 
do lekkoatletyki, Wykładziny podłogowe [maty] do użytku 
podczas zajęć sportowych, Wykładziny podłogowe [maty] 
w postaci materiałów arkuszowych do użytku w zajęciach 
sportowych, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Rowery 
zabawkowe, Ochraniacze na łokcie do użytku podczas jaz-
dy na rowerach [artykuły sportowe], Skutery [zabawki], Sanie 
[zabawki], Sanki [zabawki], Zjeżdżalnie wodne, Deski snow-
boardowe, Spodki do zjeżdżania na śniegu (jabłuszka), Narty, 
Narty zjazdowe, Łyżwy, Bramki do piłki nożnej, Piłki do gry 
w piłkę nożną, Sprzęt do piłki nożnej, Tablice do koszykówki, 
Kosze do koszykówki, Siatki do koszykówki, Piłki do koszy-
kówki, Siatki do siatkówki, Piłki do siatkówki, Słupki do gry 
w siatkówkę, Kijki do nordic walking, Drążki do ćwiczeń, Ska-
kanki, Ławki do ćwiczeń, Sprzęt do treningu sportowego, Ta-
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śmy do ćwiczeń, Rękawiczki wykonane specjalnie do użytku 
podczas uprawiania sportu, Rękawiczki do gier, Piłki do gier, 
Piłki sportowe, Piłki nadmuchiwane do celów sportowych, 
Piłki do ćwiczeń, Obciążniki do kostek i nadgarstków do ćwi-
czeń, Hantle, Trampoliny, Małe trampoliny, Brodziki dla dzieci, 
Nadmuchiwane baseny do użytku rekreacyjnego, Zabawki 
nadmuchiwane, Zabawki nadmuchiwane w postaci łodzi, 
Nadmuchiwane zabawki do basenów, Dmuchane zamki, 
Pompki do piłek, Nadmuchiwane gry do basenów, Deski 
do paddleboardingu, Deskorolki, Rolki.

(210) 529218 (220) 2021 05 23
(731) BEESIDE GRZESICA, PYTEL SPÓŁKA JAWNA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeeSide

(531) 03.13.04, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 
29.01.13, 26.11.25, 05.03.13

(510), (511) 20 Ule, Ule (Ramki na plastry miodu do -), Ule 
(Zaczątki plastrów do -), Plastry miodu [ramki], Ramki drew-
niane do uli, Ramki do plastrów miodu, Ramki na plastry mio-
du do uli, Słomiane (sploty -), Siano onigaya [materiał surowy 
lub częściowo przetworzony], Słomiane (sploty [warkocze] 
-), Sploty słomiane, Obróbka krawędzi ze słomy, Trzcina [ma-
teriał surowy lub częściowo przetworzony], Trzcina [materiał 
do wyplatania], Elementy mocujące do mebli, niemetalowe, 
Elementy łączące do mebli (Niemetalowe -), Osłony z trzci-
ny, Panele rozdzielające [przegrody], Płyty meblowe, Paski 
elastyczne [części składowe siedzeń sofy], Przegrody drew-
niane do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby wikliniarskie, 
Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do me-
bli, Wsporniki, niemetalowe, do mebli, 22 Włókna konopi 
siewnych [surowe], Konopie, Juta, Materiały do wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, 
Materiały do wyściełania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy 
lub tworzyw sztucznych, Materiały na obicia, do wyściełania 
i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub two-
rzyw sztucznych, Materiały na obicia i do wypełniania (z wy-
jątkiem gum lub tworzyw sztucznych), Materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, wypełniające] nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Materiały wyściełające, 
Materiały wyściełające i wypełniające (z wyjątkiem papieru, 
kartonu, kauczuku lub tworzyw sztucznych), Materiały wy-
ściełające z materiałów włókienniczych, Wyściółki wykonane 
z materiałów nietkanych, Wypełnienia ze słomy, Wypełnienia 
nie z gumy, tworzyw sztucznych, papieru lub kartonu, Wy-
pełnienia w postaci materiałów do wypychania [nie z gumy 
lub plastiku], Konopie czesane, Len surowy [płótno], Nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze, Nieprzetworzo-
ne włókna (Tekstylia z -), Nietkane włókna tekstylne, Pakuły, 
Pasy z konopi, Tekstylia z nieprzetworzonych włókien, Tek-

stylne włókna ciągłe, Włókna do wytwarzania mat, Włókna 
konopne, Włókna naturalne, Włókno jutowe [nieprzerobio-
ne], Zamienniki materiałów tekstylnych z nieprzetworzonych 
włókien, Dratwa, Kora [sznurek] do mocowania roślin, Wyro-
by powroźnicze z konopi, Osłony z tkaniny jutowej do roślin, 
Materiały do wypychania ze słomy, Materiały obiciowe, inne 
niż z gumy lub z tworzyw sztucznych, do użytku w produk-
cji mebli, Słoma tapicerska, Wyściółki nie z gumy, tworzyw 
sztucznych, papieru lub kartonu, Tekstylne włókna synte-
tyczne, Włókna jako surowe materiały syntetyczne do celów 
włókienniczych, Włókna na przędzę, Włókna półsyntetyczne 
[do użytku włókienniczego], Włókna syntetyczne do użytku 
tekstylnego, Włókna tekstylne, Włókna tekstylne surowe, 
Włókno lnu [nieprzerobione], Liny elastyczne, Liny syntetycz-
ne, Liny z włókien naturalnych i syntetycznych, Liny ze słomy, 
Niemetalowe szpagaty, Niemetalowe sznury, Sznurki, Sznur-
ki do wiązania, Sznurki do wiązania wykonane z naturalnych 
włókien tekstylnych, Wiązadła do snopów, Wiązadła nieme-
talowe do celów rolniczych, Wiązadła z tworzyw sztucznych 
do użytku w domach i ogrodach, Wiązania niemetalowe 
do łączenia, Siatki dopasowane, Siatki tekstylne zapobiega-
jące osuwiskom, Siatki wykonane z materiałów innych niż 
metal i azbest, Sieci z konopi, Sznurki na sieci, Niemetalowe 
taśmy lub złącza mocujące, Niemetalowe wiązania do zawi-
jania, Paski wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych 
do przywiązywania, Paski wykonane z tworzyw sztucznych 
do przywiązywania, Taśmy elastyczne do wiązania, Materiały 
do produkcji żagli.

(210) 529365 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.24, 03.13.25, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 
29.01.15, 24.15.03, 24.15.08

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów 
z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: be-
tonowe materiały budowlane, materiały budowlane prze-
ciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały bu-
dowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], tek-
tura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały 
budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny 
[materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowla-
ne], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki 
budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały bu-
dowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane 
(nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, mate-
riały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budow-
lane z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne 
[materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materia-
ły budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane 
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe 
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o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wy-
konane z włókna skalnego, materiały budowlane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z two-
rzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe mate-
riały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały 
budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mie-
szanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły 
[materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), 
metalowe materiały budowlane, budowlane materiały me-
talowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalo-
we [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowa-
nia budowlane, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowy-
mi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz 
artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wy-
robami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, na-
rzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem 
radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, 
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku do-
mowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą 
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitar-
nego, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne.

(210) 529367 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.24, 03.13.25, 26.05.01, 26.05.15, 27.05.01, 
29.01.15, 24.15.03, 24.15.08

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 

jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, for-
nir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [mate-
riały budowlane], materiały budowlane z kamienia natural-
nego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate-
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na ba-
zie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, 
materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie 
przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], nie-
metalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, 
materiały budowlane składające się ze szkła, materiały bu-
dowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, ma-
teriały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełnia-
nia ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mate-
riały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowla-
ne, budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały 
budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe mate-
riały budowlane], markizy metalowe [materiały budowla-
ne], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe 
materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały bu-
dowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budow-
lane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wy-
kończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elek-
trotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, 
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-
-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki 
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowe-
go, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz 
obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarne-
go, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty 
budowlane specjalistyczne.

(210) 529368 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.24, 03.13.25, 24.15.03, 24.15.08, 26.05.01, 
26.05.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów 
z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: be-
tonowe materiały budowlane, materiały budowlane prze-
ciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały bu-
dowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], tek-
tura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały 
budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny 
[materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowla-
ne], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki 
budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały bu-
dowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane 
(nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, mate-
riały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budow-
lane z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne 
[materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materia-
ły budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane 
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe 
o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wy-
konane z włókna skalnego, materiały budowlane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z two-
rzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe mate-
riały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały 
budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mie-
szanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły 
[materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), 
metalowe materiały budowlane, budowlane materiały me-
talowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalo-
we [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowa-
nia budowlane, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowy-
mi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz 
artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wy-
robami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, na-
rzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem 
radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, 

ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku do-
mowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą 
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitar-
nego, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne.

(210) 529369 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.24, 03.13.25, 24.15.03, 24.15.08, 26.05.01, 
26.05.15, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów 
z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: be-
tonowe materiały budowlane, materiały budowlane prze-
ciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały bu-
dowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], tek-
tura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały 
budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny 
[materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowla-
ne], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki 
budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały bu-
dowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane 
(nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, mate-
riały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budow-
lane z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne 
[materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materia-
ły budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane 
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe 
o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wy-
konane z włókna skalnego, materiały budowlane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z two-
rzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe mate-
riały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały 
budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mie-
szanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły 
[materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), 
metalowe materiały budowlane, budowlane materiały me-
talowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalo-
we [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowa-
nia budowlane, metalowe materiały budowlane w posta-
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ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowy-
mi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz 
artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wy-
robami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, na-
rzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem 
radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, 
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku do-
mowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą 
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitar-
nego, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne.

(210) 529370 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.25, 27.05.01, 14.07.23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, for-
nir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [mate-
riały budowlane], materiały budowlane z kamienia natural-
nego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate-
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na ba-
zie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, 
materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie 
przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], nie-
metalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, 
materiały budowlane składające się ze szkła, materiały bu-
dowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, ma-
teriały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 

niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełnia-
nia ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mate-
riały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowla-
ne, budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały 
budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe mate-
riały budowlane], markizy metalowe [materiały budowla-
ne], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe 
materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały bu-
dowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budow-
lane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wy-
kończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elek-
trotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, 
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-
-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki 
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowe-
go, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz 
obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarne-
go, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty 
budowlane specjalistyczne.

(210) 529371 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.25, 14.07.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 
jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, for-
nir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [mate-
riały budowlane], materiały budowlane z kamienia natural-
nego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate-
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na ba-
zie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, 
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materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie 
przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], nie-
metalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, 
materiały budowlane składające się ze szkła, materiały bu-
dowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, ma-
teriały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełnia-
nia ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mate-
riały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowla-
ne, budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały 
budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe mate-
riały budowlane], markizy metalowe [materiały budowla-
ne], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe 
materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały bu-
dowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budow-
lane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wy-
kończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elek-
trotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, 
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-
-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki 
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowe-
go, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz 
obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarne-
go, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty 
budowlane specjalistyczne.

(210) 529373 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.25, 14.07.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marke-
tów z materiałami budowlanymi w szczególności takimi 

jak: betonowe materiały budowlane, materiały budowlane 
przeciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały 
budowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowla-
ne], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe 
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane 
ze szkła, materiały budowlane z bitumu, siding winylowy 
[materiały budowlane], materiały budowlane z drewna, for-
nir kamienny [materiały budowlane], płyta pilśniowa [mate-
riały budowlane], materiały budowlane z kamienia natural-
nego, bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, 
materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate-
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na ba-
zie wapna, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, 
materiały budowlane z włókien mineralnych, ogrodzenie 
przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], nie-
metalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, 
materiały budowlane składające się ze szkła, materiały bu-
dowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, ma-
teriały budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały 
budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały 
budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem, 
słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, nie-
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 
niemetalowe materiały budowlane do użytku przy pozio-
mowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, 
niemetalowe materiały budowlane do zabezpieczania 
budynków przed ciągami powietrznymi, niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do wypełnia-
nia ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], mate-
riały budowlane (metalowe), metalowe materiały budowla-
ne, budowlane materiały metalowe, blacharskie materiały 
budowlane, stalowe materiały budowlane, ogniotrwałe 
budowlane materiały metalowe, stropy [metalowe mate-
riały budowlane], markizy metalowe [materiały budowla-
ne], ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane], 
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe 
materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały bu-
dowlane w postaci paneli, metalowe materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożniki ochronne 
nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budow-
lane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalo-
wymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wy-
kończeniowymi, meblami, urządzeniami i wyrobami elek-
trotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, narzędziami, 
artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem radiowo-
-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, ceramiki 
i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowe-
go, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz 
obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitarne-
go, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty 
budowlane specjalistyczne.

(210) 529375 (220) 2021 05 24
(731) MAJSTER BUDOWLANE ABC SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Włocławek

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Pracowita w domu i ogrodzie pszczółka ekspres

(531) 03.13.04, 03.13.25, 14.07.23, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz 
usługi w zakresie prowadzenia sklepów, składów, marketów 
z materiałami budowlanymi w szczególności takimi jak: be-
tonowe materiały budowlane, materiały budowlane prze-
ciwogniowe, szklane materiały budowlane, materiały bu-
dowlane niemetalowe, powłoki [materiały budowlane], tek-
tura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła, 
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały 
budowlane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny 
[materiały budowlane], płyta pilśniowa [materiały budowla-
ne], materiały budowlane z kamienia naturalnego, bloczki 
budowlane zawierające materiały izolacyjne, materiały bu-
dowlane i konstrukcyjne niemetalowe, materiały budowlane 
(nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna, mate-
riały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budow-
lane z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne 
[materiały budowlane niemetalowe], niemetalowe materia-
ły budowlane do pokrywania dachu, materiały budowlane 
składające się ze szkła, materiały budowlane niemetalowe 
o właściwościach akustycznych, materiały budowlane wy-
konane z włókna skalnego, materiały budowlane z mate-
riałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z two-
rzyw sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe 
do użytku jako materiały budowlane, niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe mate-
riały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, 
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami 
sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe materiały 
budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami 
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], mie-
szanki asfaltowe do wypełniania ubytków na bazie smoły 
[materiały budowlane], materiały budowlane (metalowe), 
metalowe materiały budowlane, budowlane materiały me-
talowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe materiały 
budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalo-
we [materiały budowlane], ogniotrwałe materiały z metalu 
[materiały budowlane], materiały metalowe na rusztowa-
nia budowlane, metalowe materiały budowlane w posta-
ci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci arkuszy, 
metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe 
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], artykułami budowlanymi metalowy-
mi i niemetalowymi, artykułami wyposażenia wnętrz oraz 
artykułami wykończeniowymi, meblami, urządzeniami i wy-
robami elektrotechnicznymi, narzędziami budowlanymi, na-
rzędziami, artykułami gospodarstwa domowego i sprzętem 
radiowo-telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła, 
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku do-

mowego, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą 
oraz obuwiem, drewnem, materiałami wyposażenia sanitar-
nego, pojazdami samochodowymi, 37 Usługi budowlane, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Roboty 
budowlane związane ze wznoszeniem budynków, Roboty 
związane z budową obiektów inżynierii lądowej, Roboty bu-
dowlane specjalistyczne.

(210) 529379 (220) 2021 05 24
(731) EDUCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo
(540) (znak słowny)
(540) PESTKA
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe [edukacja], Naucza-
nie i szkolenia, Organizacja webinariów, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie nauk ścisłych, Kursy szkoleniowe dla młodych 
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Nauczanie 
języków obcych, Nauczanie w szkołach podstawowych, 
Nauczanie wyrównawcze, Nauka indywidualna, Opracowy-
wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie zajęć, Or-
ganizowanie i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy 
uczniów, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Orga-
nizowanie wykładów edukacyjnych, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edu-
kacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, 
Seminaria edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Świad-
czenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, Szkolenia 
edukacyjne, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia 
dla młodych ludzi, Udostępnianie obiektów i sprzętu do pro-
wadzenia szkoleń, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne 
w zakresie szkół średnich, Usługi informacyjne dotyczące 
edukacji: Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematy-
ki, Usługi edukacji na poziomie podstawowym związane 
z umiejętnością czytania i pisania, Prowadzenie kursów na-
uki na odległość na poziomie średnim, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Przygotowywa-
nie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Usługi pisania blogów, Udostępnianie publikacji on-line: 
Tworzenie (opracowywanie] treści edukacyjnych do pod-
castów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostęp-
nianie filmów online nie do pobrania, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Pokazy [do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach edu-
kacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Edukacja [na-
uczanie], Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie kursów korespondencyjnych, 
Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizo-
wanie wykładów, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Udostępnianie informacji 
o nauczaniu on-line, Udostępnianie kursów korespondencyj-
nych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej 
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Usługi edu-
kacyjne i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość świadczo-
ne online, Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy 
uczniów, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie 
komputerowej, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Za-
pewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia 
i nauczania, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń.
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(210) 529380 (220) 2021 05 24
(731) GRUSZCZYŃSKA NATALIA, GRUSZCZYŃSKI PIOTR 

GRUSZCZYŃSCY SPA SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ES ETERNITY Spa

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, kli-
nik medycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pie-
lęgniarskiej, pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad 
w zakresie farmakologii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdro-
wisko [spa], Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów, Odbudowa włosów, 
Implantacja (wszczepianie) włosów, Stylizacja, układanie wło-
sów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania włosów, 
Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prosto-
wania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania 
włosów, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi plece-
nia włosów w warkocze, Usługi w zakresie usuwania włosów, 
Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Kosmetycz-
ne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w zakre-
sie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie 
stylizacji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usłu-
gi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Usługi gabinetów 
odchudzania, Planowanie programów odchudzających, 
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa 
związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, 
Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, 
Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej.

(210) 529386 (220) 2021 05 24
(731) GRUSZCZYŃSKA NATALIA, GRUSZCZYŃSKI PIOTR 

GRUSZCZYŃSCY SPA SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Eternity SPA
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, kli-
nik medycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pie-
lęgniarskiej, pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad 
w zakresie farmakologii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdro-
wisko [spa], Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów, Odbudowa włosów, 
Implantacja (wszczepianie) włosów, Stylizacja, układanie wło-
sów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania włosów, 
Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prosto-

wania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania 
włosów, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie wło-
sów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji 
włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi plece-
nia włosów w warkocze, Usługi w zakresie usuwania włosów, 
Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, Kosmetycz-
ne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi lecznicze 
związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w zakre-
sie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie 
stylizacji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost 
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usłu-
gi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, Usługi 
w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Usługi gabinetów 
odchudzania, Planowanie programów odchudzających, 
Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa 
związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet 
odchudzających, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, 
Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, 
Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej.

(210) 529393 (220) 2021 05 24
(731) LAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowny)
(540) LAKART
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, utrwalacze, środki zapo-
biegające korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zapra-
wy farbiarskie, Surowe żywice naturalne, Podkłady, 20 Meble, 
w tym biurowe, metalowe, ogrodowe, szkolne i ich czę-
ści, Drzwi do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, Lustra.

(210) 529394 (220) 2021 05 24
(731) LAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAKART

(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.13, 24.09.02
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, utrwalacze, środki zapo-
biegające korozji i zabezpieczające drewno, Barwniki, Zapra-
wy farbiarskie, Surowe żywice naturalne, Podkłady, 20 Meble, 
w tym biurowe, metalowe, ogrodowe, szkolne i ich czę-
ści, Drzwi do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw 
sztucznych do mebli, Lustra.

(210) 529419 (220) 2021 05 25
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Receptura
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, 
nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie 
cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w kom-
puterach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interak-
tywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji 
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie 
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analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura 
służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, Ka-
blowego i światłowodowego, Nadajniki sygnału naziemne-
go, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radio-
we, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowa-
nego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe 
zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra-
mów telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku 
i obrazu na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiają-
ca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator 
obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup to-
warów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyj-
nych, Programy do prowadzenia gier komputerowych, kon-
kursów, przystosowane do użycia z odbiornikiem telewizyj-
nym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe 
do obsługi interaktywnej telewizji, Urządzenia do zapisu au-
dio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i te-
lewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i od-
twarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci Pli-
ków w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Moni-
tory, Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przy-
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego 
w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi 
w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii re-
klamowych, Wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele re-
klamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Inter-
netu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów 
i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw han-
dlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, ba-
dania rynku mediów i reklamy, Udzielanie informacji w spra-
wach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywa-
nie informacji o działalności gospodarczej, Pomoc w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz 
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, Usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, sklepu wy-
syłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, na-
grań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie za-
pisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, 
dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przysto-
sowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, 
w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych 
nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interak-
tywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, za-
pisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, 
elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru 
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światło-
wodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego 
i satelitarnego, Odbiorników telewizyjnych i radiowych, od-
biorników telewizyjnych i radiowych z wbudowanym deko-
derem sygnału, Urządzeń do odkodowywania zakodowane-
go sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, zesta-
wów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów apara-
turowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywa-
nia programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obu-
wia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospo-
darczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa 
domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, Usługi prowadze-
nia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym 
logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki je-

dwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki 
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorą-
giewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, 
etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa dam-
ska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalen-
darze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane 
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krze-
sełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe 
i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwa-
rzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opa-
kowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pa-
łeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawa-
ny, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod 
kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce 
na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe 
osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słody-
cze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, 
termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, 
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby 
ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki 
z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi agencji informa-
cyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emi-
sji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszech-
niania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sporto-
wych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: 
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku 
i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania syste-
mów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, 
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych - Internetu, Usługi komunikacyj-
ne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, 
kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane - zakres dostępu do treści informacyjnych 
i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta 
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo-
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia 
w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów 
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, 
Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprze-
daży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie 
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteli-
gentnej automatycznej selekcji programów które mają być 
nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, 
interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania in-
formacji on-line z komputerowych baz danych, Umożliwia-
nie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu tele-
wizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udziela-
nie informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymie-
nionych usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, wynajem 
miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Orga-
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, Do-
starczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym 
w Internecie, Dostarczanie dostępu do zasobów muzycz-
nych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem 
urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału tele-
wizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyj-
nych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożli-
wianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, 
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych 
serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania do-
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stępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, 
produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, 
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i kon-
kursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem wi-
dzów, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych za po-
średnictwem radia, telewizji, Internetu, Dostarczanie dostę-
pu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie 
on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmo-
wania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obra-
zu, Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, progra-
mach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, 
Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyj-
nych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwa-
rzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostar-
czania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików 
w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, 
Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, or-
ganizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi 
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, 
rekreacyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i in-
nych materiałów drukowanych, publikowanie książek, maga-
zynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostęp-
nianie ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej 
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opraco-
wywanie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi 
projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwo-
jowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzi-
nie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzi-
nie usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe doty-
czące opracowywania i wdrażania nowych technologii 
w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazy-
wanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych 
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów 
internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania 
do sieci i serwerów komputerowych.

(210) 529421 (220) 2021 05 25
(731) HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK

(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalno-
ści gospodarczej, Reklama, Doradztwo w zakresie organizo-
wania i prowadzania działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Usługi marketingowe, 
37 Budowa stoisk i sklepów targowych, Budownictwo, Bu-
downictwo podwodne, Budownictwo portowe, Izolowanie 
budynków, konsultacje budowlane, Asfaltowanie, Montaż 
drzwi i okien, Murarstwo, Nadzór budowlany, Naprawy pod-
wodne, Rozbiórka budynków, Tapetowanie, Tynkowanie, 
Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi 

doradztwa budowlanego, Budowa falochronów, Budo-
wa i konserwacja rurociągów, Instalacja i naprawa sprzętu 
ochrony przeciwpowodziowej.

(210) 529455 (220) 2021 05 25
(731) LESZKIEWICZ EDYTA, Podkowa Leśna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CATERING DIETETYCZNY FITPACK eat to be fit

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 
26.01.01, 26.01.16

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 529500 (220) 2021 05 27
(731) APM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APM BUSINESS PARK

(531) 26.04.04, 26.04.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Wynajem nieruchomości, 37 Usługi budow-
lane, 39 Pakowanie i składowanie towarów.

(210) 529502 (220) 2021 05 27
(731) PALAK EMILIA BE FIT, Kleosin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HERBARIO

(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.04
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowa-
ne w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, ko-
smetyki, płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia 
zębów, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i sub-
stancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania 
robactwa, Fungicydy, herbicydy.

(210) 529533 (220) 2021 05 27
(731) MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Mille Sapori IF&B INALCA FOOD & BEVERAGE 
POLAND WŁOSKA AKADEMIA SZEFÓW KUCHNI

(531) 01.05.01, 01.05.02, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01, 
29.01.15, 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 26.11.03, 26.11.13, 
09.07.19

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, 
usługi edukacyjne związane z kuchnią włoską, organizowa-
nie i prowadzenie kursów kulinarnych, organizowanie wy-
staw i pokazów dla celów szkoleniowych, informacja o szko-
leniach, Publikacja tekstów innych niż reklamowe także w In-
ternecie, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobra-
nia, internetowe programy rozrywkowe, produkcja filmów 
innych niż reklamowe.

(210) 529614 (220) 2021 05 31
(731) KRUSZYŃSKI ANDRZEJ AKG RELATIONS, Dalików
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MYLAND

(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 Metalowe ogrodzenia łańcuchowe, Metalowe 
materiały na ogrodzenia, Metalowe ogrodzenia żaluzyjne, 
Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje zwija-
ne, Żaluzje zwijane metalowe, Żaluzje metalowe [przezna-
czone na zewnętrz], Żaluzje metalowe do użytku zewnętrz-
nego, Żaluzje pionowe z metalu [zewnętrzne], Żaluzje meta-
lowe w postaci ukośnych deszczułek.

(210) 529642 (220) 2021 05 31
(731) FRYCZ WOJCIECH CENTRUM EDUKACYJNO- 

-TURYSTYCZNE CENTAUREA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N Nirko

(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Sklepowe usługi detaliczne związane z dy-
wanami, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywno-
ści, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane 
z komputerami, które można nosić na sobie, Usługi handlu 
detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu deta-
licznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego 

sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego 
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do po-
brania, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie baterii, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicz-
nych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sporto-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wy-
posażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztuć-
cami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higieniczny-
mi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artyku-
łów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych 
w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(210) 529658 (220) 2021 05 31
(731) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BiaMar GLUTEN FREE

(531) 05.07.02, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.02
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, 
Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze 
bezglutenowe, Pieczywo bezglutenowe, Wyroby piekarni-
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cze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, Wyroby ciast-
karskie, Ciasta, Ciastka, Suchary, Wafle, Przekąski wykonane 
z mąki, w tym bezglutenowe, Produkty żywnościowe z cia-
sta, w tym bezglutenowe, Muesli, Przekąski z muesli, Batony 
spożywcze i energetyczne, Produkty żywnościowe na bazie 
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Mąka i produk-
ty zbożowe, Chleb, Słodycze, Płatki śniadaniowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, w tym sklepów online oraz sprzeda-
ży hurtowej następujących towarów: wyroby piekarnicze, 
wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze bezglutenowe, 
wyroby cukiernicze bezglutenowe, pieczywo bezgluteno-
we, wyroby piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i pro-
teinowe, wyroby ciastkarskie, ciasta, ciastka, suchary, wafle, 
przekąski wykonane z mąki, w tym bezglutenowe, produkty 
żywnościowe z ciasta, w tym bezglutenowe, muesli, prze-
kąski z muesli, batony spożywcze i energetyczne, produk-
ty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia 
przez ludzi, mąka i produkty zbożowe, chleb, słodycze, płat-
ki śniadaniowe, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie 
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprze-
daży, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy on-line, Usługi importowo-eksportowe, Usługi 
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprze-
daży produktów i świadczenia usług, Zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro-
duktów, Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za po-
mocą internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, 
Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Reklama, 
Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wy-
najem przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing 
handlowy inny niż sprzedaż, Zarządzanie bazami danych, 
Informacja o ww. usługach.

(210) 529795 (220) 2021 06 02
(731) ZIEMAK SŁAWOMIR LA MANUEL, Rzgów
(540) (znak słowny)
(540) lamanuel
(510), (511) 14 Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z me-
talu, Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Łańcuszki do kluczy, 
Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy z imitacji skó-
ry, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria fantazyjna, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Ozdoby 
[biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Wi-
siorki, Zawieszki [biżuteria], 18 Etui na karty [portfele], Etui 
na wizytówki, Etui na banknoty, Etui na klucze, Etui na karty 
kredytowe, Etui z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, 
Małe plecaki, Kosmetyczki, Kopertówki [małe torebki], Ple-
caki, Plecaki sportowe, Małe torby dla mężczyzn, Portfele 
skórzane, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodrowe, Torby, 
Torby plażowe, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki na ra-
mię, Torebki do przewieszania przez ramię, 25 Bielizna oso-
bista i nocna, Apaszki [chustki], Akcesoria na szyję, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Bikini, Bluzki, Blezery, Bluzy 
polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Bojówki, Bolerka, Chusty [odzież], Długie kurtki, Damskie 
luźne topy, Długie luźne stroje, Dolne części ubrań [odzież], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Dresy wia-
troszczelne, Futra [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Golfy 
[odzież], Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony [odzież], Ko-

stiumy, Kominiarki, Komplety do joggingu [odzież], Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszulki polo, Koszulki do jogi, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukien-
ki, Majtki, Maski ochronne [odzież], Maski na oczy, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Narzutki na ra-
miona [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież 
codzienna, Odzież damska, Odzież do biegania, Odzież wie-
czorowa, Odzież modelująca, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla ko-
biet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imitacji skóry, 
Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na biust [odzież], 
Paski [odzież], Rajstopy, Półgolfy, Poncza, Polary, Skarpetki, 
Rękawiczki, Rybaczki, Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, 
Spódnice, Spódnica-spodnie, Spódnico-spodnie, Śpioszki, 
pajacyki [odzież], Spodnie od dresu, Stroje jednoczęściowe, 
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki 
damskie, Szaliki [odzież], Swetry, Szorty, Szorty kąpielowe, 
Topy [odzież], Trencze, Japonki, Espadryle, Obuwie plażowe, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla niemowląt, Obuwie codzienne, Sandały, Pantofle 
domowe, Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Czapki 
sportowe, Czapki z pomponem, Kapelusze, Opaski na głowę, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(210) 529796 (220) 2021 06 02
(731) ZIEMAK SŁAWOMIR LA MANUEL, Rzgów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M lamanuel

(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.02
(510), (511) 14 Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 
Breloczki metalowe do kluczy, Breloczki do kluczy, nie z me-
talu, Breloczki do kluczy z imitacji skóry, Łańcuszki do kluczy, 
Chowane breloki do kluczy, Breloki do kluczy z imitacji skó-
ry, Breloczki skórzane do kluczy, Breloki do kluczy ze skóry, 
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria, Biżuteria na ciało, 
Biżuteria fantazyjna, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Ozdoby 
[biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Wi-
siorki, Zawieszki [biżuteria], 18 Etui na karty [portfele], Etui 
na wizytówki, Etui na banknoty, Etui na klucze, Etui na karty 
kredytowe, Etui z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, 
Małe plecaki, Kosmetyczki, Kopertówki [małe torebki], Ple-
caki, Plecaki sportowe, Małe torby dla mężczyzn, Portfele 
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skórzane, Przywieszki do bagażu, Saszetki biodrowe, Torby, 
Torby plażowe, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki na ra-
mię, Torebki do przewieszania przez ramię, 25 Bielizna oso-
bista i nocna, Apaszki [chustki], Akcesoria na szyję, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Bikini, Bluzki, Blezery, Bluzy 
polarowe, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dreso-
we, Bojówki, Bolerka, Chusty [odzież], Długie kurtki, Damskie 
luźne topy, Długie luźne stroje, Dolne części ubrań [odzież], 
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Dresy wia-
troszczelne, Futra [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Golfy 
[odzież], Kamizelki, Kąpielówki, Kombinezony [odzież], Ko-
stiumy, Kominiarki, Komplety do joggingu [odzież], Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, Kostiumy 
kąpielowe, Koszule, Koszulki polo, Koszulki do jogi, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Kurtki [odzież], Legginsy, Letnie sukien-
ki, Majtki, Maski ochronne [odzież], Maski na oczy, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Narzutki na ra-
miona [odzież], Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież 
codzienna, Odzież damska, Odzież do biegania, Odzież wie-
czorowa, Odzież modelująca, Odzież męska, damska i dzie-
cięca, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież wierzchnia dla ko-
biet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież z imitacji skóry, 
Opaski na szyję [części odzieży], Opaski na biust [odzież], 
Paski [odzież], Rajstopy, Półgolfy, Poncza, Polary, Skarpetki, 
Rękawiczki, Rybaczki, Slipy męskie, figi damskie, Spodenki, 
Spódnice, Spódnica-spodnie, Spódnico-spodnie, Śpioszki, 
pajacyki [odzież], Spodnie od dresu, Stroje jednoczęściowe, 
Stroje plażowe, Stroje sportowe, Stroje wizytowe, Sukienki 
damskie, Szaliki [odzież], Swetry, Szorty, Szorty kąpielowe, 
Topy [odzież], Trencze, Japonki, Espadryle, Obuwie plażowe, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla niemowląt, Obuwie codzienne, Sandały, Pantofle 
domowe, Czapki [nakrycia głowy], Czapki z daszkiem, Czapki 
sportowe, Czapki z pomponem, Kapelusze, Opaski na głowę, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubiler-
skich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(210) 529861 (220) 2021 06 04
(731) GRABOWSKI PIOTR, Korzybie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pudoport

(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 6 Zabezpieczony przed dostępem osób trze-
cich pojedynczy, przypisany do indywidualnego odbiorcy 
pojemnik metalowy, skrzynka metalowa, metalowa skrzynia, 
metalowa szafka, szafa z metalu w szczególności do składo-

wania, przechowywania przesyłek i paczek do odbioru przez 
odbiorcę indywidualnego, Metalowe skrzynki pocztowe, 
Metalowe konstrukcje przenośne, Skrytki sejfowe, Metalo-
we tabliczki na metalowe skrzynki, szafki, szafy, pojemniki, 
7 Zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedyn-
czy automat lub urządzenie i jego części do przyjmowania, 
składowania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy 
indywidualnego, 9 Zabezpieczony przed dostępem osób 
trzecich elektroniczny pojedynczy automat lub urządzenie 
i jego części do przyjmowania, składowania i wydawania 
przesyłek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, Oprogra-
mowanie komputerowe zabezpieczające przed niepowoła-
nym dostępem do pojedynczego automatu lub urządzenia 
do przyjmowania, składowania i wydawania przesyłek i pa-
czek, Oprogramowanie komputerowe (nagrane) do śledze-
nia i lokalizowania przesyłek i paczek, 20 Zabezpieczony 
przed dostępem osób trzecich pojedynczy pojemnik, szafa, 
szafka, skrzynka, niemetalowe i niemurowane, w szczegól-
ności do składowania, przechowywania i wydawania prze-
syłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, 
Zabezpieczony przed dostępem osób trzecich pojedynczy 
pojemnik, skrzynka, szafa, szafka murowane, w szczególno-
ści do składowania, przechowywania i wydawania przesyłek 
i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, Skryt-
ki pocztowe, nie z metalu, Skrzynki pocztowe, nie z metalu, 
35 Usługi reklamowe, Marketing, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Administrowanie sprzedażą, Elektronicz-
ne przetwarzanie zamówień, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Gro-
madzenie, na rzecz innych osób, zabezpieczonych przed 
dostępem osób trzecich pojedynczych, przypisanych do in-
dywidualnego odbiorcy pojemników metalowych, skrzynek 
metalowych, metalowych skrzyń, metalowych szafek, szaf 
z metalu w szczególności do składowania, przechowywania 
przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidual-
nego, metalowych skrzynek pocztowych, Metalowych kon-
strukcji, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich po-
jedynczych automatów lub urządzeń i jego części do przyj-
mowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla 
odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych przed dostę-
pem osób trzecich elektronicznych pojedynczych automa-
tów lub urządzeń lub jego części do przyjmowania, składo-
wania i wydawania przesyłek i paczek dla odbiorcy indywi-
dualnego, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 
pojedynczych pojemników, szaf, szafek, skrzynek, niemeta-
lowych i niemurowanych, skrzynek, szaf, szafek murowanych 
w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania 
i kupowania tych towarów oraz usług z tym związanych, 
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 i usług dotyczących zabezpieczonych 
przed dostępem osób trzecich pojedynczych, przypisanych 
do indywidualnego odbiorcy pojemników metalowych, 
skrzynek metalowych, metalowych skrzyń, metalowych 
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szafek, szaf z metalu w szczególności do składowania, prze-
chowywania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę 
indywidualnego, metalowych skrzynek pocztowych, Me-
talowych konstrukcji, zabezpieczonych przed dostępem 
osób trzecich pojedynczych automatów lub urządzeń i jego 
części do przyjmowania, składowania i wydawania przesy-
łek i paczek dla odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych 
przed dostępem osób trzecich elektronicznych pojedyn-
czych automatów lub urządzeń lub jego części do przyj-
mowania, składowania i wydawania przesyłek i paczek dla 
odbiorcy indywidualnego, zabezpieczonych przed dostę-
pem osób trzecich pojedynczych pojemników, szaf, szafek, 
skrzynek, niemetalowych i niemurowanych, skrzynek, szaf, 
szafek murowanych, Marketing w ramach wydawania opro-
gramowania, 37 Instalacja i naprawa zabezpieczonych przed 
dostępem osób trzecich pojedynczych pojemników, skrzy-
nek, szaf, szafek, z metalu, niemetalowych, murowanych, 
w szczególności do składowania, przechowywania i wyda-
wania przesyłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indy-
widualnego, 39 Udostępnianie pojedynczych pojemników, 
skrzynek, szaf, szafek do odbierania i przechowywania prze-
syłek i paczek do odbioru przez odbiorcę indywidualnego, 
Udzielania informacji związanych z dostarczeniem przesyłek 
i paczek, Odbieranie, transport i dostawa paczek i przesyłek, 
listów, dokumentów, w tym doręczanie (dostawy) towarów 
przy sprzedaży wysyłkowej, Transport, dostawa, usługi ku-
rierskie i dystrybucja towarów, w tym listów, dokumentów, 
paczek, wiadomości i innych towarów, Usługi śledzenia i lo-
kalizowania przesyłek i paczek, Usługi przechowywania pa-
czek, Usługi kurierskie, Usługi spedycji, Organizacja i obsługa 
w zakresie zwróconych towarów [zarządzanie zwrotami], 
w szczególności zwracanie listów, paczek i przesyłek nie-
możliwych do dostarczenia do nadawcy, Informacja o trans-
porcie, Oferowanie informacji dotyczących transportu listów 
i paczek, do uzyskania z Internetu, Udostępnianie informacji 
online w zakresie transportu i logistyki związanych z trans-
portem dokumentów, listów, paczek, przesyłek.

(210) 529945 (220) 2021 06 07
(731) BUKOWIECKI ZBIGNIEW, Chełb
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZI UZUPEŁNIENIE ZAPOMNIANYCH IDEI

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 Usługi informacji o imprezach rozrywkowych, 
usługi rozrywki klubowej, usługi kompozycji muzycznych, 
publikowanie książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
filmowanie i nagrywanie filmów na taśmach video, organi-
zowanie koncertów, organizowanie zawodów sportowych, 
usługi produkcji filmów, publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizo-
wanie spektakli, wystawianie spektakli, usługi studia nagrań, 

telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie 
kaset video, wykonywanie zdjęć, organizowanie i obsługa 
zjazdów, Występy zespołów rockowych na żywo, Usługi 
w zakresie przedstawień na żywo.

(210) 529953 (220) 2021 06 08
(731) SUBSTIPHARM, Paryż, FR
(540) (znak słowny)
(540) POSELA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 529954 (220) 2021 06 08
(731) ZIĘTARA KRZYSZTOF CHATA ROLNIKA, Koleśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika-
liami do stosowania w ogrodnictwie, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 529955 (220) 2021 06 07
(731) MAGIERA ARTUR, Radom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanky label www.hankylabel.pl

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 16 Taśmy do kodów kreskowych, Taśmy ela-
styczne do użytku biurowego, Urządzenia ręczne do ety-
kietowania, Materiały do pisania, Etykiety z papieru lub 
kartonu, Fotografie [wydrukowane], Formularze [blankiety. 
druki], Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, 
Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągli-
wa, do paletyzacji, Materiały drukowane, katalogi, Materiały 
opakowaniowe (amortyzujące, do wyściełania] z papieru 
lub kartonu, Materiały piśmienne, Afisze, plakaty, Afisze, pla-
katy z papieru lub kartonu, Artykuły biurowe [z wyjątkiem 
mebli], Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, 
Szyldy z papieru lub z kartonu, Papier do zawijania, Kalen-



Nr  ZT32/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 43

darze, Notatniki [notesy], 20 Etykiety z tworzyw sztucznych, 
Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, Pudełka 
drewniane lub z tworzyw sztucznych, 35 Bezpośrednia 
reklama pocztowa, Dekoracja wystaw sklepowych, Fotoko-
piowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom w wyborze towarów i usług, Kolportaż próbek, ob-
róbka tekstów, Organizowanie targów handlowych, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Re-
klama zewnętrzna, Tworzenie tekstów reklamowych, Roz-
wijanie koncepcji reklamowych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
40 Drukowanie offsetowe, Drukowanie, Drukowanie zdjęć, 
Usługi w zakresie fotokompozycji, Druk sitowy, Laminowa-
nie, 42 Doradztwo w zakresie projektowania stron inter-
netowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie opakowań, Projektowanie wizytówek, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Usługi graficzne, Wzornictwo przemysłowe.

(210) 529956 (220) 2021 06 07
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama i ja WODA ŹRÓDLANA

(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 529958 (220) 2021 06 07
(731) PODLASKI SERWIS GEODEZYJNY SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODLASKI SERWIS GEODEZYJNY SPÓŁKA Z O.O.

(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi kartograficzne.

(210) 529959 (220) 2021 06 08
(731) ZIĘTARA KRZYSZTOF CHATA ROLNIKA, Koleśnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chata Rolnika

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem rolniczym, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzę-
tem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
produktów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika-
liami do stosowania w ogrodnictwie, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 529986 (220) 2021 06 09
(731) LIRA RAJMUND, Bielewo
(540) (znak słowny)
(540) LIRA
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne stosowane do produkcji 
pasz zwierzęcych, Mieszanki produktów chemicznych i mi-
kroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz 
dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], 5 Su-
plementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, 
Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze 
dla zwierząt, Produkty uboczne w procesie przeróbki ziarna 
zbóż na pasze dla zwierząt, Proteiny dla zwierząt, Prepara-
ty do tuczenia zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Płody rolne 
i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Żywe zwie-
rzęta, organizmy do hodowli, Przynęta, niesztuczna, Świe-
że owoce, orzechy, warzywa i zioła, Świeże grzyby, rośliny 
i kwiaty, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Słód 
i zboża nieprzetworzone, Darń naturalna, Drzewa, Odpadki 
roślinne jako surowiec, 35 Usługi sprzedaży następujących 
towarów: dodatki chemiczne stosowane do produkcji pasz 
zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych i mikro-
organizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla 
zwierząt, suplementy odżywcze do pasz dla zwierząt gospo-
darskich, lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, karmy 
i pasze dla zwierząt, produkty uboczne w procesie przeróbki 
ziarna zbóż na pasze dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, pre-
paraty do tuczenia zwierząt, ściółka dla zwierząt, słód i zboża 
nieprzetworzone, darń naturalna, drzewa, odpadki roślinne 
jako surowiec, płody rolne i z akwakultury, płody ogrodni-
cze i leśne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, przynęta 
niesztuczna, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, 
świeże grzyby oraz rośliny i kwiaty, nasiona, cebulki i rozsady 
do hodowli roślin, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz 
osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Za-
rządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowy-
mi, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie 
działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego 
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich.

(210) 529997 (220) 2021 06 07
(731) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADAM KUCHNIA GESSLER

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 29 Baranina w plastrach, Befsztyk z siekanej wo-
łowiny (hamburger), Bekon, Boczek wieprzowy z grilla (sam-
gyeopsal]), Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Cielę-
cina, Confity z kaczki, Części indyka, Drób, Drób gotowany, 
Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dziczyzna konserwowana, Filety 
z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Foie 
[pasztet sztrasburski], Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galare-
ty mięsne, Gęś pieczona, Golonka, Gotowany indyk, Gulasz 
błyskawiczny, Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hambur-
gery z kurczaka, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, 
Jagnięcina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Ka-
wałeczki bekonu, Kawałki kurczaka, Kiełbasa pepperoni, Kieł-
basa swojska, Kiełbaski bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, 
Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kieł-
basy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Krwawa kiszka [kiełbasa], 
Klopsiki drobiowe, Konserwa z przyrządzonego mięsa w sło-
iku, Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Konserwy z wo-
łowiny, Kotlety wieprzowe, Krwawa kiszka, Kurczak, Kurczak 
gotowany, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak liofilizowany, 
Kurczak smażony, Kurczak smażony, Marynowane nóżki wie-
przowe, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso goto-
wane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso 
i wyroby mięsne, Mięso kacze, Mięso kiełbasiane, Mięso kon-
serwowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, 
Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso solone, 
Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mięso z indyka, 
Mrożony drób, Mrożony indyk, Paczkowane mięso, Pastrami, 
Pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), Peklowana woło-
wina w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony 
drób, Pieczony kurczak, Prasowane solone kaczki, Produkty 
mięsne mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Pro-
dukty z indyka, Produkty z jagnięciny, Przekąski na bazie mię-
sa, Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso kon-
serwowe w puszce, Pulpety drobiowe, Pulpety wołowe, Pul-
pety z kurczaka, Pulpety [żywność], Salami, Sałatka z kurcza-
ka, Salceson, Schab wieprzowy, Siekana wołowina peklowa-
na, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełba-
sa, Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso, Suszone 
mięso kurczaka, Suszone mięso z kaczki, Szaszłyki jagnięce, 
Szynka, Szynka surowa podsuszana (prosciutto), Tłusta 
i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Udka z kurcza-
ka, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konserwo-
wa, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina w plastrach, Pasztet mięsny, Pasztet 
z gęsich wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, Bia-
ły ser, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Dipy, Dipy serowe, 
Jogurt, Jogurt sojowy, Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jo-
gurty kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogur-
ty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, 
Kefir [napój mleczny], Margaryna, Maślanka, Masło, Masło 
czosnkowe, Masło ghee, Masło mieszane, Masło z ziołami, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko kokosowe do stosowania jako 
napój, Mleko kokosowe [napój], Produkty serowarskie, Prze-
twory twarożkowe, Ser miękki, Ser mieszany, Ser o niskiej za-

wartości tłuszczu, Ser z ziołami, Sery dojrzewające, Przekąski 
na bazie sera, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła, Masło solone, Ma-
sło do użytku w gotowaniu, Masło klarowane, Olej rzepako-
wy jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego 
[jadalny], Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, 
Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje smakowe, Oleje spo-
żywcze, Oleje z przyprawami, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Smalec, Wyroby z masła, Bulion wo-
łowy, Buliony, Falafel, Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się głów-
nie z indyka, Gotowe posiłki gotowane składające się głów-
nie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się 
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki gotowane składa-
jące się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki goto-
wane składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] bo-
czek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] jajka, Guacamole, Guacamole 
[pasta z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, Muffiny jajeczne, 
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy 
mięsne gotowane, Pulpety, Sałatka cezar, Sałatka ziemniacza-
na, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziem-
niaków, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki warzywne, 
Sałatki z roślin strączkowych, Szaszłyki, Wstępnie ugotowana 
zupa, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z dziczyzny, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Ba-
toniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, 
Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Boczniaki 
ostrygowate, suszone, Borowiki szlachetne, suszone, Burgery 
warzywne, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy 
na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy 
warzywne, Chipsy z batatów fioletowych, Chipsy z jarmużu, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w formie palusz-
ków, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Cytryny, 
przetworzone, Czarne porzeczki, przetworzone, Czereśnie, 
przetworzone, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Fasola, 
Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona 
w sosie sojowym [kongjaban], Fasola w puszkach, Fasola 
z chili, Fasolka konserwowa, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki 
ziemniaczane, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Galaretki owocowe, Gotowe dania warzywne, 
Gotowe produkty z warzyw, Grzyby konserwowane, Kapusta 
kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe, 
Kiełbaski wegetariańskie, Kiszone warzywa [kimchi], Kłącza 
przetworzone, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
serwowa wieprzowina z fasolą, Konserwowane warzywa, 
Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Kon-
serwy z owocami, Krojone owoce, Krojone warzywa, Manda-
rynki [konserwowe], Mango, przetworzone, Marynowana 
kalarepa, Marynowana ostra papryka, Marynowana rzod-
kiewka, Marynowana skórka arbuza, Marynowane papryczki 
jalapeno, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców 
suszonych, Mieszanki przekąsek składających się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek 
składających się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożo-
ne owoce, Odsmażana fasola, Ogórki korniszony, Oliwki, go-
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towane, Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki 
nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migda-
łami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadzie-
wane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecz-
nikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słoneczni-
kowym, Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Owoce aro-
matyzowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane 
w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pla-
sterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Papryka konser-
wowana, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona, 
Pasztet warzywny, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikantne 
pikle, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, 
Płatki kokosowe, Płatki z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki ziem-
niaczane, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Pomarańcze, przetworzone, Pomidory konserwowane, Po-
midory konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, 
przetworzone, Preparowane papryki, Produkty z suszonych 
owoców, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przetwo-
ry owocowe [dżemy], Przetworzona kapusta brukselska, 
Przetworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone 
jabłka, Przetworzone morele, Przetworzone oliwki konser-
wowe, Purée z warzyw, Purée ziemniaczane, Rodzynki, Ro-
dzynki korynckie, Sałatki owocowe, Śliwki konserwowe, Śliw-
ki suszone, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Sok 
cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do goto-
wania, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Suszona żurawina, 
Suszone borówki, Suszone grzyby jadalne, Suszone grzyby 
phallus indusiatus, Suszone grzyby shitake, Suszone mango, 
Suszone orzechy, Suszone Owoce, Uprzednio pokrojone wa-
rzywa do sałatek, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzy-
wa konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Wa-
rzywa marynowane, Warzywa w puszkach, Wędliny wegeta-
riańskie, Dżem śliwkowy, Dżem z żurawiny, Dżemy, Dżemy 
i marmolady owocowe, Dżemy jagodowe, Dżemy malinowe, 
Dżemy owocowe, Dżemy truskawkowe, Galareta, Galaretki 
z warzyw, Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Kompot 
żurawinowy, Marmolada, Marmolady owocowe, Masło orze-
chowe w proszku, Masło arachidowe, Masło migdałowe, Ma-
sło z orzechów, Masło z orzechów nerkowca, Owoce goto-
wane, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z bakłażana, 
Pasta z oberżyny, Pasta z oliwek, Pasta z owoców tłoczonych, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie czosn-
ku do smarowania, Pasty warzywne, Przecier pomidorowy, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Warzywne pasty 
do smarowania, Czarny kawior, Dorsze [nieżywe], Filety ryb-
ne, Filety z wędzonego śledzia, Kawior, Kawior z łososia, Ko-
tlety rybne, Potrawy rybne, Produkty z owoców morza, Ryby 
marynowane, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszo-
ne, Ryby w puszkach, Śledzie [nieżywe], Śledzie, nieżywe, 
Wędzony łosoś, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty 
z ryb wędzonych, Preparaty do produkcji bulionów, Buliony 
[gotowe], Buliony mięsne, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki 
do zup, Wywar, bulion, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, 
składniki do sporządzania zupy, Zupy w proszku, 30 Budyń 
w proszku, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z owoców, Ciasta drożdżowe z na-
dzieniem z warzyw, Herbatniki słodowe, Makaron [ciasto], 
Mrożone wyroby piekarnicze, Preparaty do ciast, Zakwas 
chlebowy, Brązowy cukier, Cukier, Cukier biały, Cukier inwer-
towany [sztuczny miód], Cukier owocowy, Cukier puder, Cu-
kier w kostkach, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez 
ludzi, Miód naturalny, Słodkie pasty do smarowania [miód], 
Słodkie polewy i nadzienia, Słodziki naturalne, Substytuty 

cukru, Substytuty miodu, Marcepan, Polewy o smaku czeko-
ladowym, Sos czekoladowy, Syrop klonowy, Syrop kukury-
dziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Syrop stołowy, 
Syropy smakowe, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, 
Banany w cieście, Batoniki na bazie czekolady będące za-
miennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennika-
mi posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadziewane, Bułki z na-
dzieniem, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o sma-
ku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chip-
sy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy 
tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ku-
kurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe 
w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki serowe 
[przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], 
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciasteczka ryżowe, Ciasteczka owsiane, 
Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi 
owocami, Chipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany pie-
róg), Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Goto-
wa solona żywność przyrządzana z mąki ziemniaczanej, Go-
towe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski 
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe 
posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Krakersy 
krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o smaku 
mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, 
Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Kra-
kersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Mięso 
w cieście [gotowe], Mrożone paszteciki z mięsem i warzywa-
mi, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta 
nadziewane mięsem, Mrożone tosty francuskie, Nachos, 
Owoce pod kruszonką, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki 
z wieprzowiny, Placki, Placki z fasoli mung [bindaetteokk], 
Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki z na-
dzieniem z warzyw, Potrawy gotowe na bazie makaronu, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, 
Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki 
ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, 
Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składają-
ce się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składają-
ce się głównie z ryżu, Przekąski składające się głównie ze zbo-
ża, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przeką-
ski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki 
ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wyko-
nane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, 
Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, 
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane 
ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z mu-
esli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przeką-
ski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przeką-
ski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z ku-
kurydzy w formie kół, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski zbożowe o smaku sera, Quiche, Quiche [tarty], So-
lone wyroby piekarnicze, Wrapy z kurczakiem, Wyroby pie-
karnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze 
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składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z wa-
rzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składają-
ce się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 
Zawijana kanapka typu wrap, Biała herbata, Cappuccino, 
Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Cze-
kolada pełna, Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekolado-
wa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie pro-
duktów mlecznych lub warzyw, Herbata, Herbata bez teiny 
słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Her-
bata chryzantemowa (gukhwacha), Herbata cytrusowa 
z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata an-
gielska], Herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z pro-
wincji darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata earl grey, 
Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w toreb-
kach, inna niż do celów leczniczych, Herbata lapsang so-
uchong, Herbata lipowa, Herbata miętowa, Herbata mrożo-
na, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata 
nienaturalna, Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów lecz-
niczych], Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata oolong, Herbata oolong [herbata 
chińska], Herbata oolong w proszku, Herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpusz-
czalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczni-
czych], Herbata sfermentowana, Nielecznicza herbata sypka, 
Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata w toreb-
kach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego 
lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, 
Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [ogapicha], 
Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (wooungcha), 
Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata 
z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z prażonego 
ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata 
z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z żeń-sze-
nia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych 
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, 
Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczni-
czych, Herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty 
o smaku cytryny (nielecznicze), Herbaty o smaku owoco-
wym [inne niż lecznicze], Herbaty owocowe, Herbaty zioło-
we, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], 
Japońska zielona herbata, Kakao, Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napo-
jach], Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kawa, Kombucha, 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liście herbaty, Mate 
[herbata], Mieszanki herbat, Mrożona kawa, Mrożone napoje 
[frappe], Napoje składające się głównie z kawy, Napoje spo-
rządzone z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje 
sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
zawierające kakao, Palone ziarna kawy, Wegańska czekolada 
pitna, Ziarna kawy, Batony lodowe, Bloki lodu, Budynie dese-
rowe w proszku, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Jadalne 
lody owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jogurt 
mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), Kostki lodu, Lizaki 
lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lizaki lodowe za-
wierające mleko, Lizaki mrożone, Lodowe słodycze, Lodowe 
wyroby cukiernicze, Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, 
Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, 
Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owoco-
we w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, 
Lody typu sandwich, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, 
Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci 
lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody zawie-
rające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone kremy 

budyniowe, Mrożone mleczne desery w formie batonów, 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogur-
towe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wy-
roby cukiernicze zawierające lody, Oranżada w proszku [wy-
roby cukiernicze], Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], 
Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Tort lodowy, 
Wegańskie lody, Chrzan [sos przyprawowy], Cukierki mięto-
we [inne niż do celów leczniczych], Curry [przyprawa], Curry 
sproszkowana [przyprawa], Curry w proszku, Cynamon, Cy-
namon [przyprawa], Cynamon sproszkowany [przyprawa], 
Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mielo-
ny, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek przetworzony 
do stosowania jako przyprawa, Czosnek w proszku, Gałka 
muszkatołowa, Goździki mielone [przyprawa], Goździki 
[przyprawa], Harissa [przyprawa], Imbir marynowany [przy-
prawa], Imbir [przyprawa], Imbir [przyprawa w proszku], Ja-
dalny Szafran, Kolendra mielona, Kolendra suszona, Koncen-
traty warzywne stosowane jako przyprawy, Krem budynio-
wy w proszku, Sól kuchenna, Kurkuma, Kurkuma do stosowa-
nia jako przyprawa, Laski cynamonu, Laski wanilii, Marynaty, 
Marynaty zawierające zioła, Mieszanki przypraw, Ocet jabłko-
wy, Ocet owocowy, Octy, Papryka chilli sproszkowana, Papry-
ka [przyprawy], Pieprz, Pieprz mielony, Pieprz [przyprawa], 
Pieprz syczuański w proszku, Pieprz w proszku [przyprawa], 
Pieprz ziarnisty, Pikantne sosy, Czatnej i pasty, Przygotowany 
chrzan [przyprawa], Przyprawa curry, Przyprawy, Przyprawy 
do żywności, Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, 
Przyprawy suche, Przyprawy w proszku, Słone sosy, Sos [ja-
dalny], Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy [przyprawy], 
Zioła suszone, Chutnej [ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, Imita-
cja majonezu, Keczup, Keczup [sos], Keczup [sos pomidoro-
wy], Keczup, Majonez, Majonez wegański, Mięsne sosy, 
Musztarda, Pasta z fasoli miso, Pasta z fasoli z przyprawami, 
Pasta z papryki chili będąca przyprawą, Pasta z soi (przypra-
wy), Pasty warzywne [sosy], Pesto [sos], Pieprz syczuański 
jako przyprawa, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sos barbecue, Sos chi-
li, Sos chrzanowy, Sos do spaghetti, Sos picante [ostry sos 
pomidorowy], Sos pieprzowy, Sos pikantny, Sos serowy, Sos 
słodko-kwaśny, Sos tatarski, Sos w proszku, Sos worcestershi-
re, Sosy chrzanowe, Sosy do gotowania, Sosy do kurczaka, 
Sosy do makaronów, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do sałatek, 
Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie po-
midorów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, 
Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Sosy sałatkowe [dressin-
gi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy ziołowe, Budyń ryżowy, 
Budynie deserowe, Chałwa, Chleb, Cukierki: czekoladki z li-
kierem, Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy solone, Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie cze-
koladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie cze-
koladowej, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione 
w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
Batoniki Muesli, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, 
Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki zawierające mie-
szankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cu-
kiernicze], Batony sezamowe, Batony spożywcze na bazie 
zbóż, Batony zbożowe, Ciasta zbożowe do spożycia przez 
ludzi, Przekąski wytwarzane z muesli, Wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, 
Bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojbana), Bułeczki 
słodkie, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb z przypra-
wami, Chleb żytni, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, 
Ciastka na bazie drożdży piwnych, Ciasta owsiane spożyw-
cze, Drożdżowe bułeczki, Herbatniki do aperitifu, Herbatniki 
owsiane spożywcze, Herbatniki [słodkie lub słone], Herbatni-
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ki z cebulą lub serem, Maca, Pumpernikiel, Batoniki cukierni-
cze, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batony czekola-
dowe, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, Cu-
kierki z kakao, Cukierki z karmelem, Cukierki z mięty pieprzo-
wej, Czekolada mleczna w tabliczkach, Czekoladki umiesz-
czone w kalendarzu adwentowym, Czekoladki w kształcie 
koników morskich, Czekoladki w kształcie muszelek, Czeko-
ladki w kształcie pralinek, Czekoladki wykonane z cukru, Cze-
koladki z nadzieniem, Czekoladki z nadzieniem o smaku mię-
towym, Czekoladki z nadzieniem piankowym, Dropsy owo-
cowe [słodycze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], 
Krówka (cukierek), Krówki czekoladowe, Kukurydza prażona 
[popcorn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, 
Landrynki, Landrynki w kształcie pałeczek [wyroby cukierni-
cze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Nadziewana czekola-
da, Pralinki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płyn-
nym nadzieniem, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, 
Słodycze piankowe, Słodycze zawierające owoce, Toffi, Toffi 
o strukturze plastra miodu, Wyroby cukiernicze w kształcie 
tabliczek, Wyroby cukiernicze z czekolady, Brownie [ciastka 
czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekolado-
we wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta mrożone, 
Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta 
na bazie pomarańczy, Ciasta słodowe, Ciasta w polewie cze-
koladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z cu-
kierkami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem 
[cream pie], Ciasta z melasą, Ciasta zawierające mięso, Cia-
steczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Cia-
steczka z wróżbą, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka mig-
dałowe, Ciastka na patyku, Ciastka owsiane spożywcze, Ciast-
ka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, 
Ciasto kruche, Ciasto kruche z szynką, Ciasto migdałowe, 
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto o przedłużonej trwałości, 
Ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (monaka), Ciasto 
śliwkowe, Crème brûlées [przypalony krem], Czekoladowe 
wafle karmelowe, Duńskie ciastka maślane, Eklerki, Herbatni-
ki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki do sera, Herbatniki 
o smaku owocowym, Herbatniki oblane czekoladą, Herbatni-
ki petit-beurre, Herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, 
Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbatniki w połowie 
oblane polewą czekoladową, Herbatniki z polewą lukrową, 
Herbatniki zawierające owoce, Herbatniki zawierające skład-
niki o smaku czekoladowym, Herbatniki zbożowe do spoży-
cia przez ludzi, Kruche ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciast-
ka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze], 
Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pierniczki, Piernik, 
Precle polane czekoladą, Przekąski w postaci ciast owoco-
wych, Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie 
herbatniki do spożycia przez ludzi, Szarlotka, Tarty, Tarty ja-
jeczne, Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty z kre-
mem jajecznym custard, Tarty z melasą, Tarty (z owocami), 
Tarty z polewą, Torty truskawkowe, Wyroby ciastkarskie na-
dziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby 
cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, 
Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Gryka, prze-
tworzona, Kasza bulgur, Mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka z ciecierzy-
cy, Mąka z soczewicy, Mąka ziemniaczana, Mąka ziemniacza-
na do celów spożywczych, Makaron spożywczy, Makarony, 
Potrawy na bazie mąki, Produkty żywnościowe z ciasta, Prze-
twory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożywcze 
na bazie słodu, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spo-
żywanych przez ludzi, Przetworzony chmiel, Suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, Knedle, Makaron azjatycki, Maka-
ron błyskawiczny, Makaron chiński, Makaron chiński chow 
mein, Makaron chiński [niegotowany], Makaron gotowy, Ma-
karon gryczany, Makaron instant do gotowania, Makaron ja-

jeczny, Makaron krewetkowy, Makaron muszelki, Makaron 
nitki, Makaron noodle, Makaron pełnoziarnisty, Makaron rur-
ki, Makaron ryżowy, Makaron sobą instant, Makaron sobą [ja-
poński makaron z gryki, niegotowany], Makaron sojowy (ha-
rusame, nieugotowany), Makaron suszony, Makaron udon 
instant, Makaron udon [niegotowany], Makaron z ciecierzycy, 
Makaron z komosy ryżowej, Makaron z serem, Makaron z so-
czewicy, Makaron ziti, Makaronowe konserwy, Makarony 
do pizz, Makarony do zup, Makarony głęboko mrożone, Ma-
karony razowe, Makarony somen [bardzo cienkie makarony 
zrobione z mąki pszennej, niegotowane], Makarony w posta-
ci płatków, Makarony z truflami, Makarony zawierające jaja, 
Makarony zawierające nadzienia, Nadziewany makaron, Nitki 
[makaron], Pad thai [makaron smażony po tajsku], Pielmieni 
[pierogi z nadzieniem mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Pie-
rożki ravioli, Pierożki rybne, Pierożki w stylu koreańskim [man-
du], Spaghetti, Spaghetti [surowe], Suszone tortellini, Suszo-
ny makaron, Świeży makaron tortellini, Udon [makaron ja-
poński], Wareniki [pierogi z nadzieniem], Artykuły spożywcze 
ze zbóż, Jęczmień do spożycia przez ludzi, Jęczmień łuskany, 
Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kiełki pszeni-
cy, Kiełki pszenicy, inne niż stosowane jako suplement diety, 
Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kleik spo-
żywczy na bazie mleka, Kuskus, Kuskus [grysik], Kuskus [ka-
sza], Mąka, Mąka owsiana spożywcza, Mąka z fasoli mung, 
Płatki jęczmienne, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe 
do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane i pszeniczne, Płatki 
pszenne: płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Produkty spo-
żywcze na bazie owsa, Produkty spożywcze z kukurydzy, 
Produkty spożywcze z owsa, Produkty żywnościowe na ba-
zie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Ryż, Zboża 
do żywności do spożycia przez ludzi, Zboża przetworzone, 
Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, Kasza grycza-
na, Kasza manna, Kasza manna [mąka spożywcza], Kasze, Ka-
sze spożywcze, Mąka do pieczenia, Mąka Gorczycowa, Mąka 
gotowa do pieczenia, Mąka gryczana do celów spożyw-
czych, Mąka jęczmienna, Mąka jęczmienna [do celów spo-
żywczych], Mąka kukurydziana, Mąka kukurydziana do celów 
spożywczych, Mąka mieszana do żywności, Mąka na ciasto, 
Mąka na pączki, Mąka pszenna, Mąka roślinna, Mąka spożyw-
cza, Mąka zbożowa, Mąka żytnia, Mieszanki mąki, Mąka z ta-
pioki do celów spożywczych, Kasza kukurydziana, Kaszka 
z fasoli mung, Kaszka z mąki ryżowej, Mieszanki spożywcze 
składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, 
Muesli, Muesli składające się głównie z preparatów zbożo-
wych, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Płatki kukurydzia-
ne, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki 
śniadaniowe o smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające 
błonnik, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śnia-
daniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, Płatki zbożowe 
gotowe do spożycia, Śniadaniowe zawierające mieszankę 
owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, 
Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, Płatki 
zbożowe gotowe do spożycia, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Dziki ryż [gotowy], Gotowy 
ryż, Mieszanki ryżu.

(210) 530006 (220) 2021 06 08
(731) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama i ja WODA ŹRÓDLANA
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napo-
je bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy 
i inne preparaty do produkcji napojów.

(210) 530009 (220) 2021 06 07
(731) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) „ZAKLĘTE W SZKLE” DANIA RESTAURACYJNE

(531) 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 29 Baranina w plastrach, Befsztyk z siekanej wo-
łowiny (hamburger), Bekon, Boczek wieprzowy z grilla (sam-
gyeopsal]), Burgery, Burgery mięsne, Burgery z indyka, Cielę-
cina, Confity z kaczki, Części indyka, Drób, Drób gotowany, 
Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dziczyzna konserwowana, Filety 
z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzowe, Flaki wołowe, Foie 
[pasztet sztrasburski], Frankfurterki, Galaretki mięsne, Galare-
ty mięsne, Gęś pieczona, Golonka, Gotowany indyk, Gulasz 
błyskawiczny, Hamburgery, Hamburgery z indyka, Hambur-
gery z kurczaka, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, 
Jagnięcina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Ka-
wałeczki bekonu, Kawałki kurczaka, Kiełbasa pepperoni, Kieł-
basa swojska, Kiełbaski bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, 
Kiełbaski konserwowane, Kiełbaski wieprzowe, Kiełbasy, Kieł-
basy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Krwawa kiszka [kiełbasa], 
Klopsiki drobiowe, Konserwa z przyrządzonego mięsa w sło-
iku, Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Konserwy z wo-
łowiny, Kotlety wieprzowe, Krwawa kiszka, Kurczak, Kurczak 
gotowany, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak liofilizowany, 
Kurczak smażony, Kurczak smażony, Marynowane nóżki wie-
przowe, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso goto-
wane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso 
i wyroby mięsne, Mięso kacze, Mięso kiełbasiane, Mięso kon-
serwowane, Mięso mielone [mięso siekane], Mięso mrożone, 
Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, Mięso solone, 
Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mięso z indyka, 
Mrożony drób, Mrożony indyk, Paczkowane mięso, Pastrami, 
Pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), Peklowana woło-
wina w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony 
drób, Pieczony kurczak, Prasowane solone kaczki, Produkty 
mięsne mrożone, Produkty mięsne w formie burgerów, Pro-
dukty z indyka, Produkty z jagnięciny, Przekąski na bazie mię-
sa, Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso kon-
serwowe w puszce, Pulpety drobiowe, Pulpety wołowe, Pul-
pety z kurczaka, Pulpety [żywność], Salami, Sałatka z kurcza-
ka, Salceson, Schab wieprzowy, Siekana wołowina peklowa-
na, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełba-
sa, Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso, Suszone 
mięso kurczaka, Suszone mięso z kaczki, Szaszłyki jagnięce, 
Szynka, Szynka surowa podsuszana (prosciutto), Tłusta 
i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Udka z kurcza-
ka, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina konserwo-
wa, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina w plastrach, Pasztet mięsny, Pasztet 
z gęsich wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, Bia-
ły ser, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Dipy, Dipy serowe, 
Jogurt, Jogurt sojowy, Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jo-
gurty kremowe, Jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, Jogur-
ty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jogurty smakowe, 
Kefir [napój mleczny], Margaryna, Maślanka, Masło, Masło 

czosnkowe, Masło ghee, Masło mieszane, Masło z ziołami, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko kokosowe do stosowania jako 
napój, Mleko kokosowe [napój], Produkty serowarskie, Prze-
twory twarożkowe, Ser miękki, Ser mieszany, Ser o niskiej za-
wartości tłuszczu, Ser z ziołami, Sery dojrzewające, Przekąski 
na bazie sera, Ekstra oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła, Masło solone, Ma-
sło do użytku w gotowaniu, Masło klarowane, Olej rzepako-
wy jadalny, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego 
[jadalny], Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, 
Oleje do gotowania, Oleje jadalne, Oleje smakowe, Oleje spo-
żywcze, Oleje z przyprawami, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Smalec, Wyroby z masła, Bulion wo-
łowy, Buliony, Falafel, Gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, 
Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się głów-
nie z indyka, Gotowe posiłki gotowane składające się głów-
nie z dziczyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się 
głównie z owoców morza, Gotowe posiłki gotowane składa-
jące się głównie z substytutów mięsa, Gotowe posiłki goto-
wane składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki z drobiu [drób 
jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako 
główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] bo-
czek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] jajka, Guacamole, Guacamole 
[pasta z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, Muffiny jajeczne, 
Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potrawy 
mięsne gotowane, Pulpety, Sałatka cezar, Sałatka ziemniacza-
na, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki na bazie ziem-
niaków, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki warzywne, 
Sałatki z roślin strączkowych, Szaszłyki, Wstępnie ugotowana 
zupa, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z dziczyzny, Zupy, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Ba-
toniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, 
Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batoniki na bazie 
owoców będące zamiennikami posiłków, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Boczniaki 
ostrygowate, suszone, Borowiki szlachetne, suszone, Burgery 
warzywne, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy 
na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy 
warzywne, Chipsy z batatów fioletowych, Chipsy z jarmużu, 
Chipsy ziemniaczane, Chipsy ziemniaczane w formie palusz-
ków, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Cytryny, 
przetworzone, Czarne porzeczki, przetworzone, Czereśnie, 
przetworzone, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Fasola, 
Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona 
w sosie sojowym [kongjaban], Fasola w puszkach, Fasola 
z chili, Fasolka konserwowa, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki 
ziemniaczane, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe 
i warzywne, Galaretki owocowe, Gotowe dania warzywne, 
Gotowe produkty z warzyw, Grzyby konserwowane, Kapusta 
kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy konserwowe, 
Kiełbaski wegetariańskie, Kiszone warzywa [kimchi], Kłącza 
przetworzone, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
serwowa wieprzowina z fasolą, Konserwowane warzywa, 
Konserwowe rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Kon-
serwy z owocami, Krojone owoce, Krojone warzywa, Manda-
rynki [konserwowe], Mango, przetworzone, Marynowana 
kalarepa, Marynowana ostra papryka, Marynowana rzod-
kiewka, Marynowana skórka arbuza, Marynowane papryczki 
jalapeno, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki owoców 
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suszonych, Mieszanki przekąsek składających się z suszonych 
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek 
składających się z przetworzonych owoców i przetworzo-
nych orzechów, Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożo-
ne owoce, Odsmażana fasola, Ogórki korniszony, Oliwki, go-
towane, Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe, Oliwki 
nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migda-
łami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadzie-
wane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecz-
nikowym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słoneczni-
kowym, Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Owoce aro-
matyzowane, Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce konserwowane 
w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwowane w słoikach, 
Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce w pla-
sterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Papryka konser-
wowana, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona, 
Pasztet warzywny, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikantne 
pikle, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, 
Płatki kokosowe, Płatki z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki ziem-
niaczane, Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, 
Pomarańcze, przetworzone, Pomidory konserwowane, Po-
midory konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, 
przetworzone, Preparowane papryki, Produkty z suszonych 
owoców, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przetwo-
ry owocowe [dżemy], Przetworzona kapusta brukselska, 
Przetworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone 
jabłka, Przetworzone morele, Przetworzone oliwki konser-
wowe, Purée z warzyw, Purée ziemniaczane, Rodzynki, Ro-
dzynki korynckie, Sałatki owocowe, Śliwki konserwowe, Śliw-
ki suszone, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Sok 
cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do goto-
wania, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Suszona żurawina, 
Suszone borówki, Suszone grzyby jadalne, Suszone grzyby 
phallus indusiatus, Suszone grzyby shitake, Suszone mango, 
Suszone orzechy, Suszone Owoce, Uprzednio pokrojone wa-
rzywa do sałatek, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzy-
wa konserwowane, Warzywa konserwowane [w oleju], Wa-
rzywa marynowane, Warzywa w puszkach, Wędliny wegeta-
riańskie, Dżem śliwkowy, Dżem z żurawiny, Dżemy, Dżemy 
i marmolady owocowe, Dżemy jagodowe, Dżemy malinowe, 
Dżemy owocowe, Dżemy truskawkowe, Galareta, Galaretki 
z warzyw, Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Kompot 
żurawinowy, Marmolada, Marmolady owocowe, Masło orze-
chowe w proszku, Masło arachidowe, Masło migdałowe, Ma-
sło z orzechów, Masło z orzechów nerkowca, Owoce goto-
wane, Owocowe pasty do smarowania, Pasta z bakłażana, 
Pasta z oberżyny, Pasta z oliwek, Pasta z owoców tłoczonych, 
Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie czosn-
ku do smarowania, Pasty warzywne, Przecier pomidorowy, 
Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Warzywne pasty 
do smarowania, Czarny kawior, Dorsze [nieżywe], Filety ryb-
ne, Filety z wędzonego śledzia, Kawior, Kawior z łososia, Ko-
tlety rybne, Potrawy rybne, Produkty z owoców morza, Ryby 
marynowane, Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszo-
ne, Ryby w puszkach, Śledzie [nieżywe], Śledzie, nieżywe, 
Wędzony łosoś, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty 
z ryb wędzonych, Preparaty do produkcji bulionów, Buliony 
[gotowe], Buliony mięsne, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki 
do zup, Wywar, bulion, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, 
składniki do sporządzania zupy, Zupy w proszku, 30 Budyń 
w proszku, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta 
drożdżowe z nadzieniem z owoców, Ciasta drożdżowe z na-
dzieniem z warzyw, Herbatniki słodowe, Makaron [ciasto], 
Mrożone wyroby piekarnicze, Preparaty do ciast, Zakwas 

chlebowy, Brązowy cukier, Cukier, Cukier biały, Cukier inwer-
towany [sztuczny miód], Cukier owocowy, Cukier puder, Cu-
kier w kostkach, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez 
ludzi, Miód naturalny, Słodkie pasty do smarowania [miód], 
Słodkie polewy i nadzienia, Słodziki naturalne, Substytuty 
cukru, Substytuty miodu, Marcepan, Polewy o smaku czeko-
ladowym, Sos czekoladowy, Syrop klonowy, Syrop kukury-
dziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Syrop stołowy, 
Syropy smakowe, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, 
Banany w cieście, Batoniki na bazie czekolady będące za-
miennikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennika-
mi posiłków, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadziewane, Bułki z na-
dzieniem, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o sma-
ku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chip-
sy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy 
tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki ku-
kurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe 
w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki serowe 
[przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], 
Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciasteczka ryżowe, Ciasteczka owsiane, 
Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi 
owocami, Chipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany pie-
róg), Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Goto-
wa solona żywność przyrządzana z mąki ziemniaczanej, Go-
towe dania z ryżu, Gotowe do spożycia solone przekąski 
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, Gotowe 
posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe 
przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Krakersy 
krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o smaku 
mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, 
Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Kra-
kersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożowych, Mięso 
w cieście [gotowe], Mrożone paszteciki z mięsem i warzywa-
mi, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta 
nadziewane mięsem, Mrożone tosty francuskie, Nachos, 
Owoce pod kruszonką, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki 
z wieprzowiny, Placki, Placki z fasoli mung [bindaetteokk], 
Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki z na-
dzieniem z warzyw, Potrawy gotowe na bazie makaronu, 
Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, 
Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane z mąki 
ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, 
Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski składają-
ce się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składają-
ce się głównie z ryżu, Przekąski składające się głównie ze zbo-
ża, Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przeką-
ski słone na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie kukurydzy, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski 
wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski 
wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki 
ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wyko-
nane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, 
Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, 
Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane 
ze sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane z mu-
esli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przeką-
ski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przeką-
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ski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z ku-
kurydzy w formie kół, Przekąski z produktów zbożowych, 
Przekąski zbożowe o smaku sera, Quiche, Quiche [tarty], So-
lone wyroby piekarnicze, Wrapy z kurczakiem, Wyroby pie-
karnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze 
składające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z wa-
rzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składają-
ce się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, 
Zawijana kanapka typu wrap, Biała herbata, Cappuccino, 
Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Cze-
kolada pełna, Czekolada w proszku, Czekoladki, Czekolado-
wa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie pro-
duktów mlecznych lub warzyw, Herbata, Herbata bez teiny 
słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Her-
bata chryzantemowa (gukhwacha), Herbata cytrusowa 
z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata an-
gielska], Herbata darjeeling [indyjska czarna herbata z pro-
wincji darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata earl grey, 
Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w toreb-
kach, inna niż do celów leczniczych, Herbata lapsang so-
uchong, Herbata lipowa, Herbata miętowa, Herbata mrożo-
na, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata 
nienaturalna, Herbata o smaku jabłka [inna niż do celów lecz-
niczych], Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata oolong, Herbata oolong [herbata 
chińska], Herbata oolong w proszku, Herbata owocowa [inna 
niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż 
do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpusz-
czalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczni-
czych], Herbata sfermentowana, Nielecznicza herbata sypka, 
Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata w toreb-
kach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego 
lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, 
Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [ogapicha], 
Herbata z gryki, Herbata z korzenia łopianu (wooungcha), 
Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata 
z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z prażonego 
ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata 
z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z żeń-sze-
nia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych 
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, 
Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczni-
czych, Herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty 
o smaku cytryny (nielecznicze), Herbaty o smaku owoco-
wym [inne niż lecznicze], Herbaty owocowe, Herbaty zioło-
we, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], 
Japońska zielona herbata, Kakao, Kakao do sporządzania na-
pojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napo-
jach], Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kawa, Kombucha, 
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liście herbaty, Mate 
[herbata], Mieszanki herbat, Mrożona kawa, Mrożone napoje 
[frappe], Napoje składające się głównie z kawy, Napoje spo-
rządzone z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje 
sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje 
zawierające kakao, Palone ziarna kawy, Wegańska czekolada 
pitna, Ziarna kawy, Batony lodowe, Bloki lodu, Budynie dese-
rowe w proszku, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Jadalne 
lody owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jogurt 
mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), Kostki lodu, Lizaki 
lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecznym, Lizaki lodowe za-
wierające mleko, Lizaki mrożone, Lodowe słodycze, Lodowe 
wyroby cukiernicze, Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, 
Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody 
na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, 
Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owoco-

we w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, 
Lody typu sandwich, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, 
Lody włoskie, Lody wodne o smaku owocowym w postaci 
lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody z owocami, Lody zawie-
rające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone kremy 
budyniowe, Mrożone mleczne desery w formie batonów, 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogur-
towe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wy-
roby cukiernicze zawierające lody, Oranżada w proszku [wy-
roby cukiernicze], Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], 
Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Tort lodowy, 
Wegańskie lody, Chrzan [sos przyprawowy], Cukierki mięto-
we [inne niż do celów leczniczych], Curry [przyprawa], Curry 
sproszkowana [przyprawa], Curry w proszku, Cynamon, Cy-
namon [przyprawa], Cynamon sproszkowany [przyprawa], 
Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mielo-
ny, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek przetworzony 
do stosowania jako przyprawa, Czosnek w proszku, Gałka 
muszkatołowa, Goździki mielone [przyprawa], Goździki 
[przyprawa], Harissa [przyprawa], Imbir marynowany [przy-
prawa], Imbir [przyprawa], Imbir [przyprawa w proszku], Ja-
dalny Szafran, Kolendra mielona, Kolendra suszona, Koncen-
traty warzywne stosowane jako przyprawy, Krem budynio-
wy w proszku, Sól kuchenna, Kurkuma, Kurkuma do stosowa-
nia jako przyprawa, Laski cynamonu, Laski wanilii, Marynaty, 
Marynaty zawierające zioła, Mieszanki przypraw, Ocet jabłko-
wy, Ocet owocowy, Octy, Papryka chilli sproszkowana, Papry-
ka [przyprawy], Pieprz, Pieprz mielony, Pieprz [przyprawa], 
Pieprz syczuański w proszku, Pieprz w proszku [przyprawa], 
Pieprz ziarnisty, Pikantne sosy, Czatnej i pasty, Przygotowany 
chrzan [przyprawa], Przyprawa curry, Przyprawy, Przyprawy 
do żywności, Przyprawy jadalne, Przyprawy spożywcze, 
Przyprawy suche, Przyprawy w proszku, Słone sosy, Sos [ja-
dalny], Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy [przyprawy], 
Zioła suszone, Chutnej [ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, Imita-
cja majonezu, Keczup, Keczup [sos], Keczup [sos pomidoro-
wy], Keczup, Majonez, Majonez wegański, Mięsne sosy, 
Musztarda, Pasta z fasoli miso, Pasta z fasoli z przyprawami, 
Pasta z papryki chili będąca przyprawą, Pasta z soi (przypra-
wy), Pasty warzywne [sosy], Pesto [sos], Pieprz syczuański 
jako przyprawa, Pikantne sosy używane jako przyprawy, 
Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sos barbecue, Sos chi-
li, Sos chrzanowy, Sos do spaghetti, Sos picante [ostry sos 
pomidorowy], Sos pieprzowy, Sos pikantny, Sos serowy, Sos 
słodko-kwaśny, Sos tatarski, Sos w proszku, Sos worcestershi-
re, Sosy chrzanowe, Sosy do gotowania, Sosy do kurczaka, 
Sosy do makaronów, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do sałatek, 
Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie po-
midorów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, 
Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Sosy sałatkowe [dressin-
gi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy ziołowe, Budyń ryżowy, 
Budynie deserowe, Chałwa, Chleb, Cukierki: czekoladki z li-
kierem, Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy solone, Orzecho-
we wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie cze-
koladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie cze-
koladowej, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w po-
lewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione 
w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
Batoniki Muesli, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, 
Batoniki z polewą czekoladową, Batoniki zawierające mie-
szankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cu-
kiernicze], Batony sezamowe, Batony spożywcze na bazie 
zbóż, Batony zbożowe, Ciasta zbożowe do spożycia przez 
ludzi, Przekąski wytwarzane z muesli, Wysokoproteinowe ba-
toniki zbożowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, 
Bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojábana), Bułeczki 
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słodkie, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb z przypra-
wami, Chleb żytni, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, 
Ciastka na bazie drożdży piwnych, Ciasta owsiane spożywcze, 
Drożdżowe bułeczki, Herbatniki do aperitifu, Herbatniki owsia-
ne spożywcze, Herbatniki [słodkie lub słone], Herbatniki z ce-
bulą lub serem, Maca, Pumpernikiel, Batoniki cukiernicze, Bato-
niki z nadzieniem czekoladowym, Batony czekoladowe, Cu-
kierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki z ka-
kao, Cukierki z karmelem, Cukierki z mięty pieprzowej, Czeko-
lada mleczna w tabliczkach, Czekoladki umieszczone w kalen-
darzu adwentowym, Czekoladki w kształcie koników morskich, 
Czekoladki w kształcie muszelek, Czekoladki w kształcie prali-
nek, Czekoladki wykonane z cukru, Czekoladki z nadzieniem, 
Czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, Czekoladki z na-
dzieniem piankowym, Dropsy owocowe [słodycze], Dropsy 
owocowe [wyroby cukiernicze], Krówka (cukierek), Krówki cze-
koladowe, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona 
w kuchence mikrofalowej, Landrynki, Landrynki w kształcie 
pałeczek [wyroby cukiernicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukierni-
cze], Nadziewana czekolada, Pralinki, Praliny wytworzone 
z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Słodycze [cukierki], 
Słodycze czekoladowe, Słodycze piankowe, Słodycze zawiera-
jące owoce, Toffi, Toffi o strukturze plastra miodu, Wyroby cu-
kiernicze w kształcie tabliczek, Wyroby cukiernicze z czekola-
dy, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekoladowe, 
Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, 
Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzy-
wami, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta słodowe, Ciasta 
w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, 
Ciasta z cukierkami, Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kre-
mem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasta zawierające mięso, 
Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Cia-
steczka z wróżbą, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka mig-
dałowe, Ciastka na patyku, Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka 
w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto 
kruche, Ciasto kruche z szynką, Ciasto migdałowe, Ciasto 
na słodkie wypieki, Ciasto o przedłużonej trwałości, Ciasto ry-
żowe wypełnione dżemem z fasoli (monaka), Ciasto śliwkowe, 
Crème brûlées [przypalony krem], Czekoladowe wafle karme-
lowe, Duńskie ciastka maślane, Eklerki, Herbatniki, Herbatniki 
czekoladowe, Herbatniki do sera, Herbatniki o smaku owoco-
wym, Herbatniki oblane czekoladą, Herbatniki petit-beurre, 
Herbatniki słodowe do spożycia przez ludzi, Herbatniki w po-
lewie czekoladowej, Herbatniki w połowie oblane polewą cze-
koladową, Herbatniki z polewą lukrową, Herbatniki zawierają-
ce owoce, Herbatniki zawierające składniki o smaku czekola-
dowym, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Kruche 
ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, 
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Naleśniki [cienkie], Napole-
onki, Pączki, Pierniczki, Piernik, Precle polane czekoladą, Prze-
kąski w postaci ciast owocowych, Sernik, Serniki, Słodkie bu-
łeczki typu muffin, Słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, 
Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Tarty (słodkie lub słone), Tarty 
z jabłkami, Tarty z kremem jajecznym custard, Tarty z melasą, 
Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Torty truskawkowe, Wyroby 
ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z owo-
cami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawiera-
jące owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Gryka, przetworzona, Kasza bulgur, Mąka kokosowa przezna-
czona do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka z cie-
cierzycy, Mąka z soczewicy, Mąka ziemniaczana, Mąka ziem-
niaczana do celów spożywczych, Makaron spożywczy, Maka-
rony, Potrawy na bazie mąki, Produkty żywnościowe z ciasta, 
Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory spożywcze 
na bazie słodu, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spo-
żywanych przez ludzi, Przetworzony chmiel, Suche i świeże 
makarony, kluski i pierogi, Knedle, Makaron azjatycki, Makaron 

błyskawiczny, Makaron chiński, Makaron chiński chow mein, 
Makaron chiński [niegotowany], Makaron gotowy, Makaron 
gryczany, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, 
Makaron krewetkowy, Makaron muszelki, Makaron nitki, Maka-
ron noodle, Makaron pełnoziarnisty, Makaron rurki, Makaron 
ryżowy, Makaron sobą instant, Makaron sobą [japoński maka-
ron z gryki, niegotowany], Makaron sojowy (harusame, nie-
ugotowany), Makaron suszony, Makaron udon instant, Maka-
ron udon [niegotowany], Makaron z ciecierzycy, Makaron z ko-
mosy ryżowej, Makaron z serem, Makaron z soczewicy, Maka-
ron ziti, Makaronowe konserwy, Makarony do pizz, Makarony 
do zup, Makarony głęboko mrożone, Makarony razowe, Maka-
rony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszen-
nej, niegotowane], Makarony w postaci płatków, Makarony 
z truflami, Makarony zawierające jaja, Makarony zawierające 
nadzienia, Nadziewany makaron, Nitki [makaron], Pad thai 
[makaron smażony po tajsku], Pielmieni [pierogi z nadzieniem 
mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierożki ryb-
ne, Pierożki w stylu koreańskim [mandu], Spaghetti, Spaghetti 
[surowe], Suszone tortellini, Suszony makaron, Świeży maka-
ron tortellini, Udon [makaron japoński], Wareniki [pierogi z na-
dzieniem], Artykuły spożywcze ze zbóż, Jęczmień do spożycia 
przez ludzi, Jęczmień łuskany, Kasza perłowa, Kasza perłowa 
[przetworzona], Kiełki pszenicy, Kiełki pszenicy, inne niż stoso-
wane jako suplement diety, Kiełki pszeniczne do celów spo-
żywczych dla ludzi, Kleik spożywczy na bazie mleka, Kuskus, 
Kuskus [grysik], Kuskus [kasza], Mąka, Mąka owsiana spożyw-
cza, Mąka z fasoli mung, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane, Płat-
ki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane 
i pszeniczne, Płatki pszenne: płatki śniadaniowe, owsianka 
i grysik, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty spo-
żywcze z kukurydzy, Produkty spożywcze z owsa, Produkty 
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, Ryż, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zboża 
przetworzone, Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, 
Kasza gryczana, Kasza manna, Kasza manna [mąka spożyw-
cza], Kasze, Kasze spożywcze, Mąka do pieczenia, Mąka Gor-
czycowa, Mąka gotowa do pieczenia, Mąka gryczana do ce-
lów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka jęczmienna [do ce-
lów spożywczych], Mąka kukurydziana, Mąka kukurydziana 
do celów spożywczych, Mąka mieszana do żywności, Mąka 
na ciasto, Mąka na pączki, Mąka pszenna, Mąka roślinna, Mąka 
spożywcza, Mąka zbożowa, Mąka żytnia, Mieszanki mąki, 
Mąka z tapioki do celów spożywczych, Kasza kukurydziana, 
Kaszka z fasoli mung, Kaszka z mąki ryżowej, Mieszanki spo-
żywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owo-
ców, Muesli, Muesli składające się głównie z preparatów zbożo-
wych, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Płatki kukurydziane, 
Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki śniada-
niowe o smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, 
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe za-
wierające miód, Płatki zbożowe, Płatki zbożowe gotowe 
do spożycia, Śniadaniowe płatki ryżowe, Zbożowe artykuły 
śniadaniowe, Dziki ryż [gotowy], Gotowy ryż, Mieszanki ryżu.
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(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramo-
wanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie kom-
puterowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawni-
czej, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Publikacje 
elektroniczne, Publikacje tygodniowe ładowalne w postaci 
elektronicznej z Internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elek-
tronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone 
na nośnikach, 16 Materiały drukowane, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Publikacje drukowane, 35 Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi analizy i in-
formacji biznesowej oraz badania rynkowe, 38 Usługi agencji 
prasowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Agencje 
informacyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publi-
kowanie drogą elektroniczną, Publikowanie online, Usługi 
wydawnicze, Usługi reporterskie, Produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
Usługi festiwali muzycznych, 42 Tworzenie, uaktualnianie 
i adaptacja programów komputerowych, Projektowanie, 
tworzenie i programowanie stron internetowych, Wynaj-
mowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci kompu-
terowych, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Hosting portali 
internetowych, Projektowanie graficzne materiałów promo-
cyjnych, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi.

(210) 530030 (220) 2021 06 09
(731) GREŃ TOMASZ NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE 

I ADMINISTROWANIE, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GN GREŃ NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.07

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usłu-
gi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, monetarne 
i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie nieru-
chomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przed-
płaconych i bonów, Gwarantowanie ubezpieczeń, Ubezpie-
czenia, Usługi w zakresie depozytów przedmiotów warto-
ściowych, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, 
czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników 
i dezynfekcja, Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pan-
cernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwi-
gów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kana-
lizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Usługi szklar-
skie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, 
Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie powierzchni 
ścian, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie stu-
dzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych 
wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czysz-

czenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do prze-
róbki ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czysz-
czenie wanien, Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników, 
Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie zbior-
ników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Eli-
minacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informacja 
o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożaro-
wej, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, 
Instalacja gazociągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, 
Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, 
Instalacja izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji 
rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja kon-
strukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja ma-
teriałów izolacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja, naprawa 
i konserwacja rur kotłowych, Instalacja odgromników, Insta-
lacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja osłon 
przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciw-
pożarowej, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpor-
nych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowa-
nych elementów budowlanych, Instalacja przewodów wo-
dociągowych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, In-
stalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniar-
skiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych 
na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody 
deszczowej, Instalacja systemów do zbierania wody desz-
czowej, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Insta-
lacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów ochro-
ny środowiska, Instalacja systemów ochrony przed pioruna-
mi, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja 
systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach nie-
mieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, 
Instalacja systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wycią-
gowych dymu, Instalacja systemów zarządzania ruchem, In-
stalacja szamb, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja 
urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urządzeń do su-
szenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja 
urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych 
i generatorów prądu, Instalacja urządzeń oświetleniowych, 
Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektryczne-
go, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, Instalowanie 
generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów 
konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów na-
wadniających, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
do nawadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowa-
nie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi han-
dlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbija-
nych do ziemi, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie 
obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie osprzętu 
i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie 
paneli kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie po-
włok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Instalowanie 
sprzętu kuchennego, Instalowanie systemów odkurzania 
centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, In-
stalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalo-
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wanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie urzą-
dzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, In-
stalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalo-
wanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie 
wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposaże-
nia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, In-
stalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach 
otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Izolacja rur, Izola-
cja rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, 
Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja i na-
prawa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów 
do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Kon-
serwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, 
Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwa-
cja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i na-
prawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa ka-
nałów deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na pali-
wa stałe, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszące-
go, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konserwacja 
i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa rynien dacho-
wych, Konserwacja i naprawa systemów zawierających węże 
doprowadzające płyny, Konserwacja i naprawa systemów 
ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa syste-
mów gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów 
alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa syste-
mów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fi-
zycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów 
ochrony przed piorunami, Konserwacja i naprawa syste-
mów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlaba-
nów automatycznych, Konserwacja i naprawa turbin gazo-
wych, Konserwacja i naprawa urządzeń do oczyszczania 
wody, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja nie-
ruchomości, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwa-
cja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji 
drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i na-
prawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Konserwacja systemów odprowadzania 
nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń automatycz-
nych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, Kon-
serwacja znaków, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Ma-
lowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych po-
wierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natrysko-
we, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na na-
wierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie 
znaków, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, 
Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji fotowolta-
icznych, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania sło-
necznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [instalacja] pół-
ek, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodocią-
gowych, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych 
ścian budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipso-
wych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, 
Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesio-
nych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, 
Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż 
stojaków i półek, Montaż tymczasowych barierek, Montaż 
tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ście-
kowych, Montaż zmiękczaczy wody, Nadawanie faktury su-
fitom lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych podłogo-
wych warstw uszczelniających, Nakładanie faktur na sufity, 
Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby 
w sprayu, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie osłon 

na światłowody, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Na-
kładanie powłok antygraffiti, Nakładanie powłok nieprzema-
kalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych na po-
wierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok ochronnych na po-
wierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok w celu naprawy 
ścian, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie 
wylewki posadzkowej, Naprawa dachów, Naprawa dźwigów, 
Naprawa filtrów powietrza wlotowego i części do nich, Na-
prawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do pod-
wyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa 
instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do za-
opatrzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produku-
jących biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa in-
stalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, Naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Na-
prawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Na-
prawa lub konserwacja pomp, Naprawa płytek, Naprawa 
podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Na-
prawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa pokryć podłogo-
wych, Naprawa pomp, Naprawa systemów doprowadzania 
gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa uszkodzeń 
po pożarze, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy beto-
nu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy znaków, Na-
wadnianie gruntów, Oczyszczanie ulic, Odnawianie wnętrz 
budynków, Odśnieżanie, Piaskowanie podłóg, Pokrywanie 
dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polerowanie betonu, 
Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie i czyszczenie 
szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących 
bakterie do przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Ponow-
na obróbka powierzchni dachów, Porady dotyczące zapo-
biegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, Powle-
kanie betonu, Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie 
[malowanie], Powlekanie murów, Powlekanie przewodów, 
Powlekanie rur, Remont nieruchomości, Renowacja betonu, 
Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Renowacja, naprawa i konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Spoinowanie murów, Sprzątanie 
budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nierucho-
mości, Sprzątanie terenów publicznych, Stawianie ogrodzeń 
zabezpieczających, Stawianie szyldów, Stawianie tablic rekla-
mowych, Stawianie znaków, Szlifowanie podłóg, Tapetowa-
nie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji dotyczą-
cych naprawy lub konserwacji kotłów, Udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie informa-
cji związanych z usługami polerowania podłóg, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń budowlanych, Usługi doradcze w zakresie reno-
wacji rowów, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji 
wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie projektów ob-
róbki powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągo-
wych, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi do-
radcze w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi 
doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi do-
radcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynko-
wej, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświe-
tleniowych, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związa-
ne z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektry-
ków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, 
Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów za-
bezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją 
systemów zabezpieczających, Usługi konserwacji podłóg, 
Usługi konserwacji rur, Usługi malarskie, Usługi malowania 
dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowa-
nia znaków, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi 
naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze 
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w zakresie pokryć schodów, Usługi oczyszczania ulic, Usługi 
odnawiania mieszkań, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usłu-
gi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji 
w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usłu-
gi stawiania znaków, Usługi układania przewodów elektrycz-
nych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w za-
kresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie 
napraw wymienników ciepła, Usługi w zakresie napraw prze-
wodów, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, 
Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi 
w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie stawiania 
ogrodzeń, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania na-
wierzchni, Usuwanie graffiti, Usuwanie plam, Usuwanie wy-
cieków, Wywóz odpadów [czyszczenie], Zabezpieczanie 
przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, 
Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Zna-
kowanie poziome dróg, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologicz-
ne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 530048 (220) 2021 06 10
(731) SZCZEBAK ALEKSANDER PERFECTA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) perfecta

(531) 26.04.04, 26.04.22, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole przeciwsłoneczne, parasole ogro-
dowe, parasole reklamowe, parasole kawiarniane, parasolki, 
pokrowce na parasole.

(210) 530079 (220) 2021 06 09
(731) CICHY NIKOLAUS EXPATIX, Wiener Neustadt, AT
(540) (znak słowny)
(540) EXPATIX
(510), (511) 35 Agencje informacji handlowej, Agencje rekla-
mowe, Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w dziedzinie 
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Negocjowanie umów biznesowych 
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, 
Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tymczasowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem, Usługi agencji importowo-ekspor-
towych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 
Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi 
w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], 36 Agencje nierucho-
mości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pobieranie 
czynszu, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udo-
stępnianie informacji o ubezpieczeniach, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Wycena nieruchomości, Wyna-
jem biur do coworkingu, Wynajem mieszkań, Wynajem po-

wierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 
Zarządzanie nieruchomościami, 39 Chroniony transport 
przedmiotów wartościowych, Eskortowanie podróżnych, 
Informacja o transporcie, Logistyka transportu, Maklerstwo 
transportowe, Organizacja wiz podróżnych, paszportów 
i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za gra-
nicę, Pilotowanie dronów cywilnych, Przenoszenie, przewóz 
bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochoda-
mi ciężarowymi, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja 
transportu, Składowanie bagażu, Spedycja, Transport, Udzie-
lanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi 
kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi transportu na wy-
cieczki ze zwiedzaniem, Usługi w zakresie organizowania 
transportu dla wycieczek, Wynajmowanie garaży, Wynajmo-
wanie magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(210) 530142 (220) 2021 06 11
(731) ETYKLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.06, 29.01.12
(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] służąca do zgła-
szania nieprawidłowości i zjawisk nieetycznych, Tworze-
nie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do zgła-
szania nieprawidłowości i zjawisk nieetycznych, Pisanie opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, 
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradztwa informatycznego.

(210) 530314 (220) 2021 06 16
(731) NOWAK BOGUSŁAWA, NOWAK ZBIGNIEW PAOLA 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO 
HANDLOWE SPÓŁKA CYWILNA, Radom

(540) (znak słowny)
(540) SORELLA
(510), (511) 25 Apaszki, Bandany, Berety, Ascoty [krawaty], 
Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Artykuły odzie-
żowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeź-
dzieckie], Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Bielizna, Bielizna 
ciążowa, Bielizna damska, Bielizna osobista i nocna, Bielizna 
jednorazowa, Bielizna funkcjonalna, Bielizna dla niemowląt, 
Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla kobiet, Bikini, Biustonosze, 
Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna 
wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Blezery, Bluzki, Bluzy 
dresowe, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy 
sportowe, Boa, Body niemowlęce, Bojówki, Bokserki, Boler-
ka, Buciki dla niemowląt z wełny, Buty damskie, Buty dla ko-
biet, Buty dla niemowląt, Buty dziecięce, Buty robocze, Buty 
sportowe, Chinosy, Chustki [apaszki], Chusty, szale na głowę, 
Czapki jako nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć 
głowy, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki [odzież], 
Dżinsy, Dolne części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Ele-
ganckie spodnie, Fartuchy, Dolne części strojów niemowlę-
cych, Fulary, Futra [odzież], Garnitury, Garnitury damskie, Gar-
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nitury męskie, Garnitury wieczorowe, Golfy [odzież], Gorsety, 
Gumiaki, Grube kurtki, Grube płaszcze, Halki [odzież], Kaftany, 
Kamizelki, Kapelusze, Kąpielówki, Kilty, Kolanówki, Kombine-
zony, Komplety skórzane, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy ką-
pielowe, Koszule nocne, Koszule codzienne, Koszule, Koszule 
eleganckie, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Kożu-
chy, Krawaty, Kurtki, Krótkie spodnie, Krynoliny, Legginsy, Let-
nie sukienki, Majtki, Letnie ubranka dla dzieci, Mankiety, Ma-
ski na oczy, Marynarki od garniturów, Nakrycia głowy, Maski 
ochronne [odzież], Mundurki szkolne, Obuwie, Ocieplacze, 
Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież ciążowa, 
Odzież dziecięca, Odzież męska, Odzież robocza, Opończe, 
Opaski przeciwpotne, Okrycia wierzchnie [odzież], Ogrod-
niczki, Palta, Paski [odzież], Pantofle domowe, Pajacyki dla 
dzieci [odzież], Pelerynki, Piżamy, Płaszcze, Płaszcze plażowe, 
Podkoszulki, Podomki, Polary, Podwiązki, Poszetki [odzież], 
Pończochy, Rajstopy, Rampersy, Rybaczki, Rękawiczki, Skar-
petki, Smokingi, Śpioszki, pajacyki [odzież], Spodnie, Spódni-
ce, Stroje wizytowe, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Su-
kienki dla niemowląt i małych dzieci, Suknie ślubne, Suknie 
wieczorowe, Swetry, Surduty, Szale i chusty na głowę, Szaliki, 
Szelki, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, Szlafroki, Togi, Topy 
bez ramiączek, Trykoty, Tuniki, Ubrania codzienne, Woalki, 
welony, Wyprawki dziecięce [odzież], 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: 
Apaszki, Bandany, Berety, Ascoty [krawaty], Artykuły odzieżo-
we do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe do uprawia-
nia jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie], Artykuły 
odzieżowe dla wędkarzy, Bielizna, Bielizna ciążowa, Bielizna 
damska, Bielizna osobista i nocna, Bielizna jednorazowa, Bie-
lizna funkcjonalna, Bielizna dla niemowląt, Bielizna dla męż-
czyzn, Bielizna dla kobiet, Bikini, Biustonosze, Bielizna termo-
aktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca 
[wyroby gorseciarskie], Blezery, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Boa, 
Body niemowlęce, Bojówki, Bokserki, Bolerka, Buciki dla nie-
mowląt [z wełny], Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla nie-
mowląt, Buty dziecięce, Buty robocze, Buty sportowe, Chi-
nosy, Chustki [apaszki], Chusty, szale na głowę, Czapki jako 
nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dam-
skie sukienki na uroczystości, Daszki [odzież], Dżinsy, Dolne 
części ubrań [odzież], Dzianina [odzież], Eleganckie spodnie, 
Fartuchy, Dolne części strojów niemowlęcych, Fulary, Futra 
[odzież], Garnitury, Garnitury damskie, Garnitury męskie, Gar-
nitury wieczorowe, Golfy [odzież], Gorsety, Gumiaki, Grube 
kurtki, Grube płaszcze, Halki [odzież], Kaftany, Kamizelki, Ka-
pelusze, Kąpielówki, Kilty, Kolanówki, Kombinezony, Komple-
ty skórzane, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Ko-
szule nocne, Koszule codzienne, Koszule, Koszule eleganckie, 
Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci, Kożuchy, Krawaty, 
Kurtki, Krótkie spodnie, Krynoliny, Legginsy, Lemie sukienki, 
Majtki, Lemie ubranka dla dzieci, Mankiety, Maski na oczy, 
Marynarki od garniturów, Nakrycia głowy, Maski ochronne 
[odzież], Mundurki szkolne, Obuwie, Ocieplacze, Odzież, 
Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież ciążowa, Odzież 
dziecięca, Odzież męska, Odzież robocza, Opończe, Opaski 
przeciwpotne, Okrycia wierzchnie [odzież], Piżamy, Płaszcze, 
Płaszcze plażowe, Podkoszulki, Podomki, Polary, Podwiązki, 
Poszetki [odzież], Pończochy, Rajstopy, Rampersy, Rybaczki, 
Rękawiczki, Skarpetki, Smokingi, Śpioszki, pajacyki [odzież], 
Spodnie, Spódnice, Stroje wizytowe, Sukienki ciążowe, Su-
kienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci, Suk-
nie ślubne, Suknie wieczorowe, Swetry, Surduty, Szale i chus-
ty na głowę, Szaliki, Szelki, Szorty, T-shirty z krótkim rękawem, 
Szlafroki, Togi, Topy bez ramiączek, Trykoty, Tuniki, Ubrania 
codzienne, Woalki, welony, Wyprawki dziecięce [odzież].

(210) 530315 (220) 2021 06 16
(731) MINDGENIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDGENIC AI YOUR PRODUCTIVITY COMPANION

(531) 02.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie interfej-
sów, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramo-
wanie kompilujące, Oprogramowanie dekoderów, Oprogra-
mowanie pośredniczące, Oprogramowanie telekomunika-
cyjne, Oprogramowanie edukacyjne, 41 Adaptacja i montaż 
kinematograficzny, Akademie, Analizowanie wyników te-
stów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Badania edu-
kacyjne, Biblioteki, Doradztwo specjalistyczne w zakresie 
edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, 
Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Dostarczanie biuletynów w dziedzinie 
gier komputerowych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostar-
czanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie infor-
macji edukacyjnych, Edukacja, Edukacja i szkolenia w dzie-
dzinie przetwarzania danych elektronicznych, Informacje 
dotyczące edukacji, Nauczanie w zakresie programowania, 
Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie informa-
tyki, Edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, 
Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Edukacja za-
wodowa dla młodych ludzi, Edycja nagrań wideo, Edycja 
zdjęć, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne 
mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji 
audio i/lub wideo, Gry oferowane on-line (w sieci informa-
tycznej), Gry oferowane w systemie on-line z sieci kompute-
rowej, Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Informacja 
o edukacji, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-
-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje 
dotyczące rozrywki w postaci gier komputerowych udostęp-
niane online z komputerowej bazy danych lub ze światowej 
sieci komunikacyjnej, Informacje online z dziedziny rozrywki 
z zakresu gier komputerowych, Kursy szkoleniowe, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, Kursy szkoleniowe 
w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie badań 
i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Kursy szkoleniowe związane z analizą sys-
temów, Kursy szkoleniowe związane ze sprzętem kompute-
rowym, Kursy szkoleniowe związane z projektowaniem baz 
danych, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy 
w zakresie opracowywania programów i sprzętu kompute-
rowego, Mikrofilmowanie dla osób trzecich, Montaż filmów, 
Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż programów radio-
wych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm 
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dźwiękowych, Montaż wideo, Multimedialne wydania czaso-
pism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagry-
wanie muzyki, Nagrywanie na taśmach wideo, Nagrywanie 
taśm wideo, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie 
i szkolenia w dziedzinie technologii informacyjnej, Naucza-
nie indywidualne, Nauczanie z zakresu przetwarzania da-
nych, Nauka indywidualna, Opracowywanie edukacyjnych 
i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, Organi-
zacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organi-
zacja egzaminów [edukacja], Organizacja egzaminów w celu 
oceny stopnia dokonań, Organizacja i przeprowadzanie kur-
sów edukacyjnych, Organizacja webinariów, Organizacja 
warsztatów i seminariów, Organizacja konkursów edukacyj-
nych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organiza-
cja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie corocz-
nych konferencji edukacyjnych, Organizowanie fanklubów, 
Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów 
edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkolenio-
wych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie gier i konkur-
sów, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizo-
wanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie i prowadzanie sympozjów naukowych, Organizowanie 
i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i pro-
wadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Or-
ganizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyj-
nych, nie online, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie gier, 
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowa-
dzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie zawodów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie 
i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organi-
zowanie i prowadzenie zjazdów, Organizowanie i przepro-
wadzanie targów w celach edukacyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Orga-
nizowanie imprez edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Orga-
nizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizowa-
nie kursów stosujących metody nauczania programowane-
go, Organizowanie kursów stosujących metody nauki samo-
dzielnej, Organizowanie kursów szkoleniowych w instytu-
tach dydaktycznych, Organizowanie kursów szkoleniowych 
związanych z projektowaniem, Organizowanie kursów szko-
leniowych, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń tech-
nicznych, Organizowanie kursów wykorzystujących metody 
samokształcenia, Organizowanie kursów wykorzystujących 
metody nauczania na odległość, Organizowanie pokazów 
w celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenio-
wych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Or-
ganizowanie seminariów, Organizowanie seminariów doty-
czących szkoleń, Organizowanie seminariów dotyczących 

edukacji, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, 
Organizowanie seminariów i konferencji, Organizowanie se-
minariów w celach edukacyjnych, Organizowanie spotkań 
i konferencji, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, 
Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Organizo-
wanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Or-
ganizowanie warsztatów, Organizowanie wykładów, Plano-
wanie seminariów w celach edukacyjnych, Planowanie wy-
kładów w celach edukacyjnych, Pokazy do celów szkolenio-
wych, Pokazy edukacyjne, Organizowanie wykładów eduka-
cyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowi-
zualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośni-
kach dźwięku i obrazu, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowy-
wanie napisów na imprezy teatralne na żywo, Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem 
baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redak-
cyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie dru-
ków w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych ma-
teriałów edukacyjnych, Publikowanie gier komputerowych, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Szkolenia 
w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie edukacji 
komputerowej, Szkolenia w zakresie elektronicznego prze-
twarzania danych, Szkolenia w zakresie konserwacji kompu-
terów, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szko-
lenia w zakresie technik komputerowych, Szkolenia w zakre-
sie technik przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie tech-
nologii komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie utrzymywa-
nia dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia z obsługi obwodów 
scalonych, Szkolenia z obsługi pamięci komputerowych, 
Szkolenia z obsługi systemów skomputeryzowanych, Szkole-
nia z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia 
z zakresu użytkowania komputerów, Produkcja filmów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projek-
towaniem komputerowym, Produkcja filmów w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie konkursów w celach rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie i przeprowadza-
nie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organi-
zowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie festi-
wali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali do celów rozrywko-
wych, Organizowanie dorocznych konferencji dotyczących 
telekomunikacji, Organizacja konferencji edukacyjnych, Or-
ganizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kultu-
ralnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie semi-
nariów szkoleniowych, Informacje dotyczące rozrywki w po-
staci gier komputerowych udostępniane online z kompute-
rowej bazy danych lub ze światowej sieci komunikacyjne.
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(210) 530376 (220) 2021 06 16
(731) TRUE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.14, 
29.01.13, 26.04.02, 26.04.13, 26.04.22

(510), (511) 36 Usługi finansowe związane z hazardem, za-
kładami oraz grami losowymi, Zakłady dotyczące spreadów 
finansowych, Usługi w zakresie elektronicznych płatności, 
Usługi płatności bezgotówkowych świadczone online z kom-
puterowej bazy danych lub Internetu, Usługi w zakresie płat-
ności zdalnych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, 
Wystawianie kuponów, bonów, żetonów oraz voucherów 
o określonej wartości, Przeprowadzanie bezgotówkowych 
transakcji płatniczych, Programy lojalnościowe finansowe 
z nagrodami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
w zakresie hazardu, zakładów i gier losowych, Przetwarzanie 
informacji finansowych, 41 Bukmacherstwo, Usługi zakładów 
bukmacherskich, Zakłady, Zakłady wzajemne, Usługi orga-
nizowania zakładów, Usługi hazardowe, Usługi hazardowe 
online, Usługi kasyn online, Usługi w zakresie organizowania 
i prowadzenia gier losowych, Organizowanie totalizatorów, 
Organizowanie loterii, Pośrednictwo w zawieraniu zakładów, 
Usługi związane z prowadzeniem salonów gier i kasyn, Usłu-
gi rozrywkowe, Usługi w zakresie notowań wyników sporto-
wych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier 
hazardowych, Wynajem urządzeń do gier i urządzeń dla ka-
syn, Udzielanie informacji związanych z zakładami.

(210) 530383 (220) 2021 06 17
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Max-Bud Grzegorz Pawłowski
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie 
w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 

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

(210) 530385 (220) 2021 06 17
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) max-bud MAKSIMUM BUDOWNICTWA

(531) 27.05.01, 26.15.13, 24.15.01, 24.15.11, 24.15.13, 29.01.15
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynko-
we, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi 
obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych 
w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizo-
wanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organi-
zowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Admi-
nistrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie 
nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego przygoto-
wywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie 
w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredyta-
mi hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
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w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieru-
chomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań , 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców budow-
lanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz z in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, 
Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osie-
dli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, 
Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budow-
lanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowa-
nie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie 
urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych 
w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 530403 (220) 2021 06 17
(731) PROBIOVITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Prądówka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO BUM

(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki toaletowe, Prepa-
raty do pielęgnacji zwierząt, Preparaty do czyszczenia i od-
świeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Pre-
paraty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty 
do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, Środki zapacho-
we do celów domowych, Aerozole czyszczące, Aerozole od-
tłuszczające, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Deozodo-
ranty dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla 
zwierząt, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla 
zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny jamy ustnej, 
Środki perfumeryjne i zapachowe, Aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, Atomizery wody mineralnej do ce-
lów kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Kosmetyki 
do makijażu, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, 
Preparaty do włosów, Barwniki kosmetyczne, Chusteczki dla 
niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chus-
teczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mie-
szankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone 
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, Chustecz-
ki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki 
nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chus-
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Ekstrak-
ty ziołowe do celów kosmetycznych, Emulsje do mycia ciała 
nie zawierające mydła, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Ko-
smetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w postaci kremów, Kre-
my do mycia, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycz-

nego, Maseczki do twarzy i ciała, Masła do twarzy, Masła 
do twarzy i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Na-
sączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku 
osobistego], Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane 
odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki 
pod prysznic, Nielecznicze płukanki do irygacji, Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty 
do namaczania stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji 
ciała, Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała 
i twarzy, Olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki 
do masażu ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, 
Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczący-
mi, Peeling do stóp, Peeling w żelu, Pianka pod prysznic 
i do kąpieli, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające 
do skóry, Pianki pod prysznic, Płynne kremy [kosmetyki], Pły-
ny do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czysz-
czące do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Prepara-
ty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty 
kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, Preparaty kolo-
ryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne 
do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do kąpieli 
i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące od-
rastanie owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, 
Preparaty pod prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy 
do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia rąk, Prokola-
gen do celów kosmetycznych, Serum do celów kosmetycz-
nych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starze-
niu się do użytku kosmetycznego, Środki do czyszczenia rąk, 
Środki do pielęgnacji włosów, Woda micelarna, Żel lawendo-
wy, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Żele do twarzy 
i ciała [kosmetyki], Żelowe płatki pod oczy do celów kosme-
tycznych, Zmiękczający środek oczyszczający [kosmetyk], 
Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla 
zwierząt, Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, Produkty 
do pielęgnacji skóry zwierząt, Środki do czyszczenia do użyt-
ku w hodowli inwentarza żywego, Środki do pielęgnacji zę-
bów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Szampony dla 
zwierząt domowych, Szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], Szampony dla zwie-
rząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Antypoślizgowe 
płyny do podłóg, Antypoślizgowy wosk do podłóg, Artykuły 
do wybielania, Barwniki do celów kosmetycznych, Benzyna 
do wywabiania plam, Chusteczki nasączone preparatami 
czyszczącymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, 
Czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgujących, 
Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Detergenty 
do użytku domowego, Detergenty do użytku w gospodar-
stwie domowym, Detergenty do zmywania naczyń, Deter-
genty do zmywarek do naczyń, Detergenty do zmywarek 
w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach 
produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, Deter-
genty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz 
inne niż do celów medycznych, Detergenty przygotowane 
z ropy naftowej, Detergenty w piance, Detergenty w stanie 
stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kana-
lizacyjnych, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Farby 
(Preparaty do usuwania -), Geraniol do perfumowania, Im-
pregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia naczyń, 
Kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, Kreda 
czyszcząca, Kremy do polerowania, Krochmal do czyszcze-
nia, Lakiery (Środki do usuwania -), Mieszaniny do czyszcze-
nia ubikacji, Mieszaniny do nabłyszczania podłóg, Mieszanka 
do polerowania podłóg, Mieszanki czyszczące do usuwania 
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plam, Mieszanki detergentów do czyszczenia kijów golfo-
wych, Mieszanki do mycia okien, Mieszanki do pielęgnacji 
podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usuwające farbę, 
Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, Mieszanki zapa-
chowe na bazie geraniolu, Mydła do czyszczenia przedmio-
tów wykonanych ze skóry, Mydła do użytku domowego, 
Mydło alkaliczne, Mydło w płynie do mycia naczyń, Nasączo-
ne ściereczki do polerowania, Naturalne olejki do celów 
oczyszczających, Naturalne pasty do podłóg, Naturalne wo-
ski do podłóg, Nawilżane chusteczki nasączone środkiem 
oczyszczającym, Odkamieniacze do użytku domowego, Od-
plamiacz, Oleje czyszczące, Olejek terpentynowy [preparat 
odtłuszczający], Olejki sosnowe do czyszczenia podłóg, Pa-
łeczki zapachowe, Parkiety (Wosk do -), Pasta do podłogi, 
Pasty do mebli, Pasty płynne do podłóg, Perfumy do cerami-
ki, Perfumy do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płynne deter-
genty do zmywarek, Płyny czyszczące do czcionek maszyn 
do pisania, Płyny do czyszczenia, Płyny do czyszczenia obiek-
tywu aparatu, Płyny do mycia, Płyny do szorowania, Podłogi 
(Wosk do -), Polerowanie (Środki do -), Polerowanie (Woski do 
-), Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Preparaty antystatycz-
ne do celów domowych, Preparaty chemiczne do czyszcze-
nia do użytku domowego, Preparaty czyszczące do czysz-
czenia rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do dywa-
nów, Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty czysz-
czące do piekarników, Preparaty czyszczące do stosowania 
na płytkach, Preparaty czyszczące, którymi nasączone 
są myjki, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty 
do czyszczenia szkła, Preparaty do czyszczenia tapet, Prepa-
raty do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia i na-
błyszczania liści roślin, Preparaty do mycia przednich szyb 
samochodowych, Preparaty do nabłyszczania liści roślin, Pre-
paraty do nabłyszczania owoców, Preparaty do nadawania 
połysku, Preparaty do oczyszczania rur odpływowych, Pre-
paraty do odbarwiania, Preparaty do odnawiania i polerowa-
nia, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania, inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych, Preparaty do polero-
wania, Preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, Pre-
paraty do przetykania zlewu, Preparaty do udrażniania rur, 
Preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów go-
spodarstwa domowego, Preparaty do usuwania plam do ar-
tykułów gospodarstwa domowego, Preparaty do usuwania 
pleśni, Preparaty do usuwania powłok podłogowych, Prepa-
raty do usuwania tłuszczu, Preparaty do usuwania wosku, 
Preparaty do usuwania wosku z podłóg, Preparaty do wybie-
lania, Preparaty do wywabiania plam, Preparaty do zmywa-
nia naczyń, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojaz-
dów, Preparaty odtłuszczające do silników, Preparaty od-
tłuszczające do celów domowych, Preparaty odtłuszczające 
na bazie rozpuszczalnika, Preparaty wybielające, Preparaty 
wybielające do użytku domowego, Preparaty wybielające 
[odbarwiacze] do celów domowych, Produkty do udrażnia-
nia odpływów i zlewów, Produkty do usuwania plam, Pro-
szek do szorowania, Proszek do zmywarek, Proszki do polero-
wania, Proszki do prania, Rdza (preparaty do usuwania -), 
Rdzy (Preparaty do usuwania -), Róż polerski, Rozpuszczalniki 
alkoholowe będące preparatami czyszczącymi, Rozpuszczal-
niki do usuwania farb, Rozpuszczalniki do usuwania lakierów, 
Rozpuszczalniki odtłuszczające, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Roztwory do szorowania, Ściereczki na-
sączane detergentami, do czyszczenia, Ściereczki nasączone 
środkiem do zmywania naczyń, Spraye zapachowe do od-
świeżania tkanin, Środek do czyszczenia czajników, Środek 
do czyszczenia mebli, Środek do polerowania mebli, Środek 
do usuwania kleju do charakteryzacji, Środek do usuwania 
wosku z podłóg, Środki czyszczące, Środki czyszczące do ce-

lów gospodarstwa domowego, Środki czyszczące do kamie-
nia, Środki czyszczące do metalu, Środki czyszczące do szkła, 
Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące 
do użytku domowego, Środki czyszczące do zamrażarek, 
Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania sportowych 
ochraniaczy do ust, Środki czyszczące w sprayu do użytku 
domowego, Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środ-
ki do czyszczenia chromu, Środki do czyszczenia dywanów, 
Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Środki do czysz-
czenia kuwet, Środki do czyszczenia liści roślin, Środki 
do czyszczenia okien w formie rozpylacza, Środki do czysz-
czenia opon o białych bokach, Środki do czyszczenia tapicer-
ki, Środki do czyszczenia toalet, Środki do mycia owoców 
i warzyw, Środki do mycia szkła, Środki do nadawania poły-
sku gitarom, Środki do płukania do zmywarek, Środki do płu-
kania do zmywarek do naczyń, Środki do polerowania, Środki 
do polerowania instrumentów muzycznych, Środki do pole-
rowania metali, Środki do polerowania owoców, Środki 
do polerowania podłóg i mebli, Środki do polerowania w ae-
rozolu, Środki do usuwania kamienia, Środki do usuwania 
kryształów soli, Środki do usuwania plam, Środki do usuwa-
nia rdzy, Środki do usuwania wosku, Środki do usuwania wo-
sku z podłóg [preparaty do szorowania], Środki do usuwania 
wosku do celów czyszczących, Środki do zmywania naczyń, 
Środki nadające połysk do czyszczenia okien, Środki odtłusz-
czające do czyszczenia, Środki polepszające działanie deter-
gentów, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, 
Środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, Środki zapa-
chowe do samochodów, Substancje czyszczące do użytku 
domowego, Substancje do szorowania, Substancje do usu-
wania graffiti, Syntetyczne detergenty do ubrań, Szampony 
do czyszczenia dywanów, Szmatki impregnowane detergen-
tem do czyszczenia obiektywu aparatu, Tabletki do zmywa-
rek, Terpentyna do odtłuszczania, Terpentyna do usuwania 
plam z tłuszczu, Uniwersalne waciki bawełniane do użytku 
osobistego, Woda zapachowa do bielizny, Wosk do parkie-
tów, Wosk do podłóg, Wosk do polerowania, Wosk polerski, 
Wybielacz do użytku domowego, Wybielacze, Wywabiacze 
plam [preparaty], Wywabiacze plam zostawianych przez 
zwierzęta domowe, Żele do mycia toalet, Zmywaki nasączo-
ne mydłem, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania po-
wietrza, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety 
i preparaty dietetyczne, Mydła i detergenty lecznicze i odka-
żające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Substancje 
chłonne do higieny osobistej, Antybakteryjne preparaty 
na bazie gliny, Borowina do kąpieli, Glina antybakteryjna, Gli-
na do użytku w kąpielach błotnych [uzdrowiska], Higieniczne 
środki nawilżające, Intymne preparaty nawilżające, Jodo-
form, Lecznicze suche szampony, Lubrykanty na bazie siliko-
nu do użytku osobistego, Lubrykanty na bazie wody do użyt-
ku osobistego, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, 
Mieszaniny do dezynfekcji jaj, Płyny do przemywania oczu, 
Preparaty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty dez-
odoryzujące do kuwet zwierząt domowych.

(210) 530411 (220) 2021 06 17
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX - BUD, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogrody form
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(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalo-
wych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodaro-
wania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i badania 
rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami do-
tyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie 
planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji 
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu 
budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowa-
nia, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlo-
wych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowy-
mi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie 
rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie pro-
jektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena 
nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wy-
szukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nie-
ruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa miesz-
kalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo 
w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu 
nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w za-
kresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami 
hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieru-
chomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
wraz z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynaj-
mowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów 
pod budowę, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, 
użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastruk-
turą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, 
Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii 
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, 
architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli miesz-
kaniowych wraz z infrastrukturą, Prowadzenie badań, eks-
pertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownic-
twa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(210) 530440 (220) 2021 06 17
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Fruvita velliso
(510), (511) 29 Jogurty, Jogurty pitne, Mleko, Wyroby z mle-
ka zawarte w tej klasie, Napoje mleczne na bazie jogurtu, Ke-
firy, Maślanka, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Puddingi 
na bazie mleka.

(210) 530441 (220) 2021 06 17
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Cafe dOr

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.05, 01.15.07, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.18, 27.05.24

(510), (511) 30 Kawa zbożowa, Preparaty roślinne zastępują-
ce kawę.

(210) 530442 (220) 2021 06 17
(731) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Kostrzyn
(540) (znak słowny)
(540) Velliso
(510), (511) 29 Jogurty, Jogurty pitne, Mleko, Wyroby z mle-
ka zawarte w tej klasie, Napoje mleczne na bazie jogurtu, Ke-
firy, Maślanka, Desery jogurtowe, Desery mleczne, Puddingi 
na bazie mleka.

(210) 530450 (220) 2021 06 17
(731) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) AZURO
(510), (511) 1 Chemiczne środki pomocnicze dla budownic-
twa, a mianowicie dodatki do cementów, dodatki do betonu 
i zapraw, kleje do płytek ceramicznych, masy klejowo-szpa-
chlowe, 2 Farby, farby bakteriobójcze, impregnaty do drew-
na, farby podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzch-
niowe, farby antykorozyjne, farby w aerozolu, farby emulsyj-
ne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce, emalie, pigmenty 
do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa do farb, 
utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, preparaty 
zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla budownic-
twa, 19 Tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna szklanego 
jako zbrojenie tynków.

(210) 530460 (220) 2021 06 17
(731) SKIBA-UCHORCZAK EMILIA, Jeruzal
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME POLSKA NIERUCHOMOŚCI

(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.01.08, 07.01.24, 26.11.02, 26.11.08, 
26.04.02, 26.04.16, 26.04.22

(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Wynajem nierucho-
mości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Biura po-
średnictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w ob-
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rocie nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nierucho-
mości związane z kupnem i sprzedażą ziemi.

(210) 530464 (220) 2021 06 17
(731) ZAKROCKI MICHAŁ, Nowe Grocholice
(540) (znak słowny)
(540) LEDON
(510), (511) 9 Znaki świetlne, Neony reklamowe, Światła 
neonowe, Szyldy świecące, Podświetlone reklamy, Rekla-
mowe tablice świecące, Wyświetlacze LED, Diody świecą-
ce LED, Tablice ogłoszeniowe LED, Wyświetlacze z diodami 
LED, Wskaźniki świecące, Zintegrowane moduły oświetlenia 
LED, 11 Lampy elektryczne, Lampy gazowe, Lampy ścienne, 
Lampy oświetleniowe, Fluorescencyjne elementy oświetle-
niowe do wnętrz, Lampy elektryczne do oświetlenia wnętrz, 
Oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz, Elektryczne 
urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne instalacje 
oświetleniowe do wnętrz, Latarnie oświetleniowe, Światła 
sufitowe, Świecące numery na domy, Urządzenia i instala-
cje oświetleniowe, Żyrandole, Rozpraszacz światła, Światła 
do pojazdów, Rury oświetleniowe, Rzutniki światła, 35 Pro-
dukcja reklam, Reklama, Reklama zewnętrzna, Reklama ba-
nerowa, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Agencje 
reklamowe, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Umieszczanie reklam, Dekoracja wystaw 
sklepowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej.

(210) 530467 (220) 2021 06 18
(731) GIELO ANDRZEJ, GIELO MARIUSZ GIELO SPÓŁKA 

CYWILNA, Rumia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GDAŃSK GDYNIA SOPOT HEL KRYNICA MORSKA 

WŁADYSŁAWOWO USTKA DĘBKI JURATA 
MIĘDZYZDROJE CHAŁUPY PIASKI KOŁOBRZEG ŁEBA 
MIELNO REWAL KARWIA POBIEROWO JASTARNIA 
ŚWINOUJŚCIE JAROSŁAWIEC JASTRZĘBIA GÓRA 
PUCK ROWY JANTAR STEGNA AQUAAMBER GIELO 
REGIONAL POLAND

(531) 26.04.03, 26.11.13, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczo-
nej, Dystrybutory wody, Urządzenia do dystrybucji wody 
[automatyczne], Urządzenia do dystrybucji wody, Urządze-

nia do dostarczania wody pitnej, Instalacje do zaopatrywa-
nia w wodę pitną, Automaty do dystrybucji wody, 21 Kubki 
z papieru, 32 Woda pitna, Woda pitna butelkowana, 43 Wy-
pożyczanie dystrybutorów wody, Wypożyczanie dozowni-
ków wody pitnej.

(210) 530473 (220) 2021 06 18
(731) RNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA ZE ZDJĘCIA

(531) 26.11.12, 26.01.01, 16.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery 
osobiste, Komputery typu all-in-one, Komputery przenośne 
[laptopy], Komputery przenośne [notebooki], Komputery 
przenośne.

(210) 530486 (220) 2021 06 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) MIXODIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje diete-
tyczne do celów leczniczych.

(210) 530488 (220) 2021 06 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STIMULAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Szampony leczni-
cze, Preparaty lecznicze na porost włosów, Lecznicze płyny 
do włosów.

(210) 530489 (220) 2021 06 18
(731) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) STYMULAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Szampony leczni-
cze, Preparaty lecznicze na porost włosów, Lecznicze płyny 
do włosów.

(210) 530551 (220) 2021 06 21
(731) STOWARZYSZENIE CZYSTA POLSKA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTY BAŁTYK
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(531) 03.11.17, 01.15.24, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i przetargów publicznych, Badania opinii publicznej, Dystry-
bucja materiałów reklamowych - próbek, druków, prospek-
tów, broszur, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz 
danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach 
danych, Organizowanie i prowadzenie baz danych o wolon-
tariuszach i beneficjentach pomocy udzielanej przez orga-
nizacje społeczne, Komputerowe zarządzanie plikami, Ob-
róbka tekstów, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pokazy towarów, 
Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, Reklama 
społeczna, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Tworzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony śro-
dowiska, Wynajmowanie nośników reklamowych, Promocja 
wolontariatu i pracy społecznej, Promocja ekologii, Promocja 
inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności spo-
łecznej, Prowadzenie fundacji i stowarzyszeń, 36 Usługi fi-
nansowe, Operacje finansowe, Transakcje finansowe, Transfer 
elektroniczny kapitału, Usługi w zakresie sponsoringu, Spon-
sorowanie finansowe w zakresie stypendiów i dotacji, Zbiórki 
darowizn, Organizowanie środków finansowych w zakresie 
działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dzia-
łalności edukacyjnej i oświatowej, promocji kultury fizycznej 
i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, Tworzenie funduszu 
fundacji, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa, oświatowa i kulturalna, Doradztwo zawodowe, 
Edukacja, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
ekologii, ochrony przyrody, ochrony zwierząt, krajoznaw-
stwa i turystyki, Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji 
i turystyce, Instruktaże, Organizowanie i obsługa konferencji 
i kongresów, Organizowanie konkursów z dziedziny edukacji 
i rozrywki, Kształcenie praktyczne, Organizowanie obozów 
sportowych, Organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, Or-
ganizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Pisanie 
tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie elektroniczne 
on-line nie do pobrania, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi reporterskie, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Usługi trenera 
osobistego, Usługi trenerskie, Wypożyczanie książek i cza-
sopism, Porady w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługi 
w postaci organizowania społecznych imprez sportowych, 
kulturalnych i rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów, Produkcja filmów i programów oświatowych, 
Organizowanie wypoczynku, Organizowanie akcji eduka-
cyjno-rozrywkowych mających na celu promocję ekologii 
i ochrony środowiska, Organizowanie loterii, Organizowanie 
występów artystycznych i spotkań autorskich.

(210) 530562 (220) 2021 06 22
(731) BROWAR GOSTYNIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostynin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR GOSTYNIN

(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.07.02
(510), (511) 16 Podkładki pod kufle do piwa, Podstawki pod 
kufle do piwa, 21 Kufle do piwa, Dzbanki do piwa, Szklanki 
do piwa, Szklanki do picia piwa typu pilzner, 32 Barley Wine 

[piwo], Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Piwo, Piwo 
bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne 
typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo psze-
niczne, Piwo słodowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo typu koź-
lak, Piwo typu saison, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Drinki 
na bazie piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), 
Korzenne piwa, Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholo-
we o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawar-
tości alkoholu, Piwa smakowe, Porter [rodzaj mocnego, ciem-
nego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], 
Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje 
gazowane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pi-
wem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowa-
nych pudełek zawierających piwo, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów w związku z piwem, 40 Usługi 
browarnicze, Warzenie piwa, 41 Usługi edukacyjne związane 
z piwowarstwem, Organizowanie festiwali, 43 Obsługa ga-
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor-
tem, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pu-
bach z browarem, Serwowanie napojów w małych browar-
niach, Bary, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych, 
Usługi barowe, Wypożyczanie wyposażenia barowego, 
Puby, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Hotele, hoste-
le i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(210) 530564 (220) 2021 06 21
(731) ECOPRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOPrime

(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.05.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 37 Usługi remontowo-budowlane, wykonywa-
nie instalacji budowlanych, wykonywanie instalacji elek-
trycznych, wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie 
wykonywania pozostałych instalacji budowlanych, w tym 
anten, instalacji odgromowej, izolacji termicznej, akustycz-
nej i przeciwwstrząsowej, instalacji przeciwpożarowego 
systemu zraszającego, instalacji alarmowych i pozostałych 
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie wykończenio-
wych robót budowlanych, w tym tynkowanie, zakładanie 
stolarki budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie, malo-
wanie, szklenie, układanie płytek podłogowych i ściennych 
ceramicznych, betonowych lub kamiennych, układanie 
pokryć dywanowych i parkietów, cyklinowanie podłóg, ze-
wnętrzne mycie budynków, Usługi w zakresie specjalistycz-
nych robót budowlanych, w tym wykonywanie konstrukcji 
i pokryć dachowych, instalowanie rynien i rur spustowych, 
budowa fundamentów, zakładanie izolacji przeciwwilgo-
ciowych i wodochronnych, dźwiękochłonnych, systemów 
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oświetleniowych, Usługi budowlane w zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane w zakresie budowy obiek-
tów inżynierii lądowej i wodnej, Usługi budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych, Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi 
budowlane], Budowa, utrzymanie, konserwacja i renowa-
cja budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi bu-
dowlane wykończeniowe, Nadzór budowlany, Konsultacje 
budowlane, Naprawcze usługi doradztwa budowlanego, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu budowlanego, Usługi instalacji maszyn, Insta-
lacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja sys-
temów ochrony środowiska, Instalacja systemów paneli 
słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych za-
silanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, In-
stalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instala-
cja prefabrykowanych elementów budowlanych, Budowa 
użytkowych instalacji słonecznych, Instalacja systemów 
inżynierii środowiska, Instalowanie gotowych elementów 
konstrukcyjnych, Instalowanie oszklonych konstrukcji bu-
dowlanych, Instalowanie domowych urządzeń zabezpie-
czających, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Mon-
taż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja 
i naprawy instalacji grzewczej, Usługi w zakresie instalacji 
elektrycznych, Naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Mo-
dernizacja instalacji do wentylacji budynków, Modernizacja 
instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji 
do ogrzewania budynków, Instalacja ogniw i modułów fo-
towoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń 
instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczych zasilanych energią słoneczną, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chodzenia, 
Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Renowacja instalacji elektrycznych sło-
neczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja elektrycz-
nego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja systemów 
ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Budowa użytkowych instalacji 
słonecznych, Instalacja systemów inżynierii środowiska, 
Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Insta-
lowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie 
domowych urządzeń zabezpieczających, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa maszyn, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Konserwacja i naprawy instalacji grzew-
czej, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Naprawa 
i konserwacja instalacji elektronicznych, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Modernizacja instalacji do wenty-
lacji budynków, Modernizacja instalacji do klimatyzacji bu-
dynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania budynków, 
Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych 
energią słoneczną, Usługi doradcze związane z instalacją 
urządzeń do ogrzewania i chodzenia, Konserwacja, serwis 
i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Re-
nowacja instalacji elektrycznych, 42 Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, Prace badawczo - rozwojowe dla osób 
trzecich, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalne-
go, Usługi w zakresie doradztwa technicznego, organiza-
cyjnego i ekonomiczno - finansowego w zakresie budow-
nictwa, usługi przedstawicielskie w zakresie budownictwa, 
Usługi w zakresie architektury, w szczególności opraco-

wywanie projektów architektonicznych dla osób trzecich, 
projekty specjalistyczne instalacji wykorzystania energii 
odnawialnej, Doradztwo w zakresie architektury związane 
z projektowaniem budowlanym, opracowywanie projek-
tów technicznych.

(210) 530567 (220) 2021 06 21
(731) STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKI Powered by SGU

(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza 
do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, za-
pewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucz-
nej inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej in-
teligencji, systemy nadzoru wideo, urządzenia i przyrządy 
naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnaliza-
cyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia 
bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, 
przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, osprzęt do prze-
twarzania danych, alarmy, alarmy anty włamaniowe, urzą-
dzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów 
bezpieczeństwa, urządzenia do odtwarzania i przecho-
wywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, 
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzoru-
jące, urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery wi-
deo przystosowane do celów monitoringowych, sieciowe 
kamery monitorujące do nadzoru, urządzenia i przyrządy 
do sprawdzania [nadzorowania], roboty do nadzoru bez-
pieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej i au-
diowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia za-
bezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i apa-
ratura do zarządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu 
komputerowego i miejsc, w tym terenów przemysłowych, 
terenów budowy, obiektów handlowych i parków do ak-
tywności, wszelkie produkty komputerowe związane wy-
łącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności 
budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, części skła-
dowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, utrwa-
lone na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa 
wszelkich instalacji w szczególności instalacji: alarmowych, 
Przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej, kontroli do-
stępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instalacyj-
ne, konserwacja, naprawa i utrzymanie każdego rodzaju 
urządzeń i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpie-
czeństwa, alarmów, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie 
sprzętu komunikacyjnego, urządzeń do sieci komunika-
cyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie wiadomo-
ści i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, 
Komputerowe przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, 
Komputery-łączność poprzez terminale, Przesyłanie drogą 
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radiową, Przesyłanie informacji, danych i obrazów drogą 
telekomunikacyjną (Internet), 42 Monitorowanie systemów 
komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabez-
pieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, usługi testowania systemów alarmowych 
i monitorujących, przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja 
przemysłowa), badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, 
projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogra-
mowania, programowanie komputerowe w zakresie bez-
pieczeństwa mienia i osób, w szczególności budynków, in-
stalacji i obiektów przemysłowych, konsultacje i ekspertyzy 
w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi do-
radcze i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymie-
nionych usług, 45 Usługi w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach 
bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi w za-
kresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring systemów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie 
ochrony, dozór nocny, usługi strażników ochrony, usługi za-
bezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, 
ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń 
na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego monitoro-
wania w celach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące 
zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane 
z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem 
systemami alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem 
i zastosowaniem oprogramowania do nich, usługi nadzoro-
wania, inspekcji, ochrony terenów i budynków, wypożycza-
nie urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa, 
analizy nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiega-
nia oszustwom i kradzieżom, informacje i porady w zakre-
sie uprzednio wymienionych usług.

(210) 530642 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 530695 (220) 2021 06 24
(731) FAKTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) F-Pay

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.21, 26.01.01, 
26.01.03, 26.01.18, 01.15.15

(510), (511) 35 Doradztwo dotyczące działalności gospodar-
czej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyj-
nych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie 
nimi, 36 Ściąganie należności i faktoring, Usługi w zakresie 
faktoringu, Finansowanie podmiotów handlowych, Finan-
sowanie zakupów, Pożyczki [finansowanie], Usługi finanso-
wania, Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Badanie wypłacalności finansowej, Udziela-
nie pożyczek, Udzielanie pożyczek zabezpieczonych.

(210) 530698 (220) 2021 06 24
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Wygodne w drogę! GRILLOWE 

DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK 
SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA UMOŻLIWIA 
PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ BEZ 
CHŁODZENIA maksymalna temperatura 
przechowywania +25°C

(531) 29.01.15, 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07, 
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 
27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.04, 
24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 17.05.19, 26.11.03, 26.11.05, 
26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 
26.01.12, 26.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 
26.04.12, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 
26.04.22, 25.01.19

(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby 
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe 
na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, Przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 530699 (220) 2021 06 24
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SOKOŁÓW Wygodne w drogę! PARÓWKI Z SZYNKI 
93% MIĘSA DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ GRILLA 
PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA 
UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ 
BEZ CHŁODZENIA maksymalna temperatura 
przechowywania +25°C

(531) 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07, 17.05.19, 
24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 25.01.19, 
26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 
26.11.10, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 
27.07.11, 29.01.15

(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby 
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe 
na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, Przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 530701 (220) 2021 06 24
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW Wygodne w drogę! ŚLĄSKA DOSKONAŁE 

NA WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA 
TERMICZNA UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE 
POZA LODÓWKĄ BEZ CHŁODZENIA maksymalna 
temperatura przechowywania +25°C

(531) 29.01.14, 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07, 
17.05.19, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 
25.01.19, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.13, 

 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 
26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 
27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11

(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby 
na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe 
na bazie warzyw, Warzywa konserwowe, gotowane, suszone 
w puszkach, Przekąski warzywne, 30 Dania gotowe na bazie 
makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 530713 (220) 2021 06 23
(731) GOŚCIEJ JANUSZ, Jaźwiny
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOAu

(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności kon-
sumenta, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
sumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Komputerowe zarzą-
dzanie plikami, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie 
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Roz-
powszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych 
lub reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, 
Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie porówny-
wania cen, Wyceny handlowe, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wy-
szukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych.

(210) 530732 (220) 2021 06 24
(731) TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Tenczynek
(540) (znak słowny)
(540) pomarańczowa alternatywa
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Syrop słodowy do napojów, Produkty piwowarskie, 
Woda, Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, 
Soki, Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, 
Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, 
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje wa-
rzywne, Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, 
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Woda pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbo-
gacone witaminami, Preparaty do sporządzania likierów, 
33 Wina alkoholowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe, 
Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, Nalewki, Dżin, Cydr, 
Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, Sangria, Sznaps, 
Whisky, Wina, Wódki, Wermut.

(210) 530738 (220) 2021 06 23
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABSOLWENT CZYSTY WYRÓŻNIONA POLSKA MARKA 

KRYSTALICZNIE CZYSTY SMAK MARKA POLSKA 
ZBOŻOWY SPIRYTUS

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.15, 
26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 04.03.01, 05.07.03, 05.13.01, 
24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 24.05.07, 26.04.02, 
26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.15, 
26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.12

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 530739 (220) 2021 06 23
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABSOLWENT WYRÓŻNIONA POLSKA MARKA 

Cytrynówka ORZEŹWIA OWOCOWYM SMAKIEM

(531) 29.01.15, 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.03, 
26.11.12, 26.13.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 530740 (220) 2021 06 23
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABSOLWENT WYRÓŻNIONA POLSKA MARKA Wiśnia 

ORZEŹWIA OWOCOWYM SMAKIEM

(531) 29.01.15, 05.07.16, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.12, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.12, 
26.13.01, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 530766 (220) 2021 06 25
(731) FRĄTCZAK AGATA MADAMA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Madama
(510), (511) 42 Architektura, Doradztwo w dziedzinie projek-
towania architektonicznego, Doradztwo w zakresie projek-
tów architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie infor-
macji w dziedzinie projektowania architektonicznego za po-
średnictwem strony internetowej, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie architektury, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Przygoto-
wywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie pro-
jektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów archi-
tektonicznych, Sporządzanie raportów dotyczących archi-
tektury, Usługi architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, 
Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze 
w zakresie architektury, Usługi architektoniczne w zakresie 
projektowania budynków biurowych, Usługi architektonicz-
ne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usłu-
gi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, 
Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, 
Usługi projektowania architektonicznego, Doradztwo w za-
kresie dekoracji wnętrz, Doradztwo związane z wyborem 
tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Projektowanie 
dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla skle-
pów, Projekty architektoniczne w zakresie dekoracji ścian 
zewnętrznych, Projektowanie wizualne, Przygotowywanie 
parametrów projektowych dla obrazów wizualnych.

(210) 530784 (220) 2021 06 26
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże

(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Miód SĄDECKI BARTNIK

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 03.13.04, 03.13.24, 01.15.15, 
26.05.04, 26.05.15, 09.01.10, 26.04.02, 26.04.04, 
26.04.06, 26.04.10, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 
26.04.18, 26.04.22, 25.07.05, 25.01.19

(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spo-
życia przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko 
pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, Słodkie pasty do smarowania na bazie mio-
du, Substytuty miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi 
owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, 
Miód z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami 
korzennymi.

(210) 530785 (220) 2021 06 26
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Miód SĄDECKI BARTNIK

(531) 01.15.15, 03.13.04, 03.13.05, 03.13.24, 25.01.19, 25.07.05, 
26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.13, 
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.05.04, 
26.05.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.08, 
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.15

(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spo-
życia przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko 
pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis pszczeli spożyw-
czy, Słodkie pasty do smarowania na bazie miodu, Substytuty 
miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi owocami, Miód 
z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, Miód z dodatkami 
spożywczymi, z imbirem, z przyprawami korzennymi.

(210) 530787 (220) 2021 06 26
(731) GOSPODARSTWO PASIECZNE SĄDECKI BARTNIK 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stróże

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CUD MIÓD

(531) 03.13.04, 03.13.24, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 
27.05.11, 26.05.04, 26.01.06, 26.13.01, 26.11.03, 26.11.09, 
26.11.13

(510), (511) 30 Kit pszczeli, Miód, Miód biologiczny do spo-
życia przez ludzi, Miód naturalny, Miód ziołowy, Mleczko 
pszczele, Naturalny miód dojrzały, Propolis (kit pszczeli) 
spożywczy, Słodkie pasty do smarowania na bazie mio-
du, Substytuty miodu, Miód z owocami, Miód z suszonymi 
owocami, Miód z liofilizowanymi owocami, Miód z ziołami, 
Miód z dodatkami spożywczymi, z imbirem, z przyprawami 
korzennymi.

(210) 530794 (220) 2021 06 24
(731) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - 

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSE OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, 
Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Optymalizacja 
stron internetowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamo-
wych, Produkcja filmów reklamowych, Profilowanie kon-
sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 37 Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 
38 Informacja o telekomunikacji, Komunikacja za pośred-
nictwem sieci światłowodowych, Oferowanie połączeń te-
lekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Usługi 
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Za-
pewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
41 Edukacja, Informacja o edukacji, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Nauczanie indywidualne, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Produkcja filmów, innych niż rekla-
mowe, przekazywanie know-how [szkolenia], Sprawdziany 
edukacyjne, Udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Badania dotyczą-
ce technologii telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Ba-
dania techniczne, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Dostarczanie informacji o technologii kompute-
rowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu 
dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego 
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(210) 530800 (220) 2021 06 24
(731) POLSKIE WODY LECZNICZE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Nowy Sącz

(540) (znak słowno-graficzny)



68 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT32/2021

(540) Zakopiańska NATURALNA WODA MINERALNA

(531) 06.01.02, 18.01.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, woda mineralna, 
woda źródlana, woda niegazowana, woda gazowana.

(210) 530836 (220) 2021 06 28
(731) KURCZAB PIOTR, Kraków;
KURCZAB AGNIESZKA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) TRINESO
(510), (511) 36 Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarzą-
dzanie nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Za-
rządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie gruntami, 
Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami, Zapewnienie 
finansowania rozbudowy nieruchomości, Zapewnianie stałe-
go zamieszkania, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, 
Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego -), Wynajmowanie 
centrów handlowych, Wynajem zakwaterowania [mieszka-
nia], Wynajem sal wystawowych, Wycena i zarządzanie nie-
ruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imie-
niu osób trzecich], Usługi związane ze współwłasnością 
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 
Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe 
zamieszkanie], Usługi zarządzania własnością wakacyjną [ti-
meshare], Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie 
kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami 
do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi 
zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami 
przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami zwią-
zane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieru-
chomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarzą-
dzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania mająt-
kiem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania ma-
jątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarzą-
dzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi 
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie 
zakwaterowań, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomo-
ści mieszkaniowych, Usługi w zakresie porozumień dotyczą-
cych nieruchomości [usługi finansowe], Usługi powiernicze 
w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego 
w zakresie nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowe-
go w zakresie posiadania własności na rzecz osób trzecich, 
Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu 
[w imieniu osób trzecich], Usługi nabywania gruntu, Usługi 
kredytowania nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczą-
ce nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości 

korporacyjnych, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi depozy-
towe w zakresie nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące 
nabywania nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komer-
cyjnych nieruchomości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji pośrednictwa nie-
ruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, 
Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynaj-
mu budynków, Udzielanie informacji o nieruchomościach, 
dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie informacji doty-
czących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Interne-
tu, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, 
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
dotyczące nieruchomości, Powiernictwo nieruchomości, Po-
średnictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości 
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Po-
bieranie czynszów, Organizowanie wynajmu mieszkań, Orga-
nizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizo-
wanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie 
finansowania w zakresie operacji budowlanych, Nabywanie 
nieruchomości na rzecz osób trzecich, Nabywanie nierucho-
mości [dla osób trzecich], Nabywanie gruntów przeznaczo-
nych do dzierżawy, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie in-
westycji budowlanych, Dostarczanie nieruchomości na rzecz 
osób trzecich, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania 
w domach opieki, Agencje pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami, Agencje nieruchomości, Agencje mieszkaniowe 
(nieruchomości), Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agen-
cja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Administrowanie 
nieruchomościami, Administrowanie domami czynszowy-
mi, Wynajem nieruchomości i majątku, Pobieranie czynszu, 
Agencje pobierania czynszów, Odbieranie długów z tytułu 
wynajmu nieruchomości, Usługi płatności za czynsz, Agencje 
lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie gruntu, Biuro 
wynajmu mieszkań, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, 
Dzierżawa domów, Dzierżawa gospodarstw rolnych, Dzierża-
wa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomo-
ści posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko 
nieruchomości], Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Dzier-
żawa ziemi, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, 
Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizo-
wanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie 
umów dzierżawy, Organizowanie umów dzierżawy i najmu 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie 
informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agen-
cji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi 
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usłu-
gi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi 
agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi agencyj-
ne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usłu-
gi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi 
w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, Usługi 
wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów 
i mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem biur do co-
workingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem 
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domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania 
stałego, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem miejsca 
w punkcie sprzedaży detalicznej, Wynajem mieszkań, Wyna-
jem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, 
studio i pokoi, Wynajem nieruchomości, Wynajem pomiesz-
czeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wy-
najem powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń 
biurowych [nieruchomości], Wynajmowanie powierzchni 
w centrach handlowych, Zarządzanie domami czynszowymi.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530878 (220) 2021 06 29
(731) JUMBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14
(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] służąca do opty-
malizowania pracy organizatorów turniejów i właścicieli bo-
isk, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca rejestrację 
na rozgrywki oraz dokonywanie mikropłatności, Platforma 
jako usługa [PaaS] umożliwiająca rezerwację boiska plażo-
wego, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca śledzenie 
wyników turniejów i meczów na żywo Tworzenie platform 
internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] służące do optymalizowania 
pracy organizatorów turniejów i właścicieli boisk, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające rejestrację na roz-
grywki oraz dokonywanie mikropłatności, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS] umożliwiające rezerwację boiska plażo-
wego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające 
śledzenie wyników turniejów i meczów na żywo, Pisanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo kompute-
rowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradztwa informatycznego, Hosting aplikacji 
mobilnych, Wynajem oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie online oprogramowania do pobrania, Prace 
badawczo-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 530880 (220) 2021 06 29
(731) TOMAL-GRADOWSKA ZUZANNA, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABTOM

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Opakowania z tworzyw sztucznych, Opa-
kowania na prezenty z tworzyw sztucznych, Folia, Folia 
spożywcza, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Fo-
lia bąbelkowa do pakowania, Folia z tworzywa sztucznego 
do opakowywania, Folia z tworzyw sztucznych do pako-
wania żywności, Folia wodoodporna z tworzyw sztucz-
nych do pakowania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych 
do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pa-

kowania, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, roz-
ciągliwa, do paletyzacji, Nawijana na rolkę folia z tworzywa 
sztucznego do pakowania żywności.

(210) 530885 (220) 2021 06 29
(731) CAN Technologies, Inc., Hopkins, US
(540) (znak słowny)
(540) Lappina
(510), (511) 31 Produkty żywnościowe dla zwierząt.

(210) 530886 (220) 2021 06 29
(731) Risen Energy Co., Ltd, Ningbo, CN
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) risen

(531) 26.01.01, 26.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi marketingo-
we, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Wypożycza-
nie stoisk handlowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, 
Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po-
średnictwem strony internetowej, Negocjowanie umów 
biznesowych dla osób trzecich, Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Doradztwo w zakresie zarządzania perso-
nelem, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Doradztwo w zakresie organiza-
cji działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działal-
nością gospodarczą, Reklama.

(210) 530887 (220) 2021 06 29
(731) IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) IZOLPLAN fundament SP
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, 19 Bitumiczne wyroby 
do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, papa samo-
przylepna.

(210) 530892 (220) 2021 06 29
(731) ŚLAWSKI KRZYSZTOF, Wrocław;
OŚMIAŁOWSKA SWIETŁANA, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boo. beloved only one

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 20 Posłania dla zwierząt domowych.
(551) wspólne prawo ochronne
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(210) 530893 (220) 2021 06 29
(731) TENCZYŃSKA OKOVITA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Tenczynek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napoje 
słodowe, Syrop słodowy do napojów, Produkty piwowarskie, 
Woda, Wody mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, 
Soki, Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezal-
koholowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, 
Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla sportowców, 
Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje wa-
rzywne, Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, 
Woda pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbo-
gacone witaminami, Preparaty do sporządzania likierów, 
33 Wina alkoholowe, Napoje alkoholowe niskoprocentowe, 
Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe, 
Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, Nalewki, Dżin, Cydr, 
Koktajle, Likiery, Miody pitne, Rum, Sake, Sangria, Sznaps, 
Whisky, Wina, Wódki, Wermut.

(210) 530900 (220) 2021 06 29
(731) YETI Coolers, LLC, Austin, US
(540) (znak słowny)
(540) YETI
(510), (511) 21 Naczynia do picia, Naczynia do napojów, 
Szklanki, Kubki, Kubki do kawy, Filiżanki do kawy, Filiżanki 
i kubki do herbaty, Szklanki koktajlowe, Małe dzbanki, Kufle 
do piwa, Dzbanki do piwa, Butelki do picia podczas uprawia-
nia sportów, Bidony, Dzbanki, Kieliszki do wina, Butelki próż-
niowe, Pokrywki do kubków, Kubki z podwójnymi ściankami, 
Kubki podróżne, Kubki izolowane, Szklanki do piwa, Słomki 
do picia, Kubki do picia dla niemowląt i dzieci, Puste butel-
ki, Butelki sportowe sprzedawane puste, Butelki na wodę 
wielokrotnego użytku sprzedawane puste, Butelki na wodę 
ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku sprzedawane pu-
ste, Kubki do picia sprzedawane z pokrywkami do nich, Po-
krywki z dziobkami do picia do butelek na wodę wielokrot-
nego użytku, Kubki o podwójnych ściankach z pokrywkami 
i słomkami, Kubki z podwójnymi ściankami z pokrywkami, 
Butelki na wodę sprzedawane puste, Szklanki do whisky, 
Naczynia termoizolacyjne, Przenośne uchwyty na pojemni-
ki na napoje, Kubki niekapki, Kubki do picia dla niemowląt 
i dzieci oraz części i akcesoria do nich, mianowicie kubki dla 
niemowląt i dzieci sprzedawane jako zestaw z zakrętkami 
i pokrywkami, Kubki do picia dla niemowląt oraz części i ak-
cesoria do nich, mianowicie zawory i pokrywki sprzedawane 
jako komplet, Kubki do picia dla dzieci oraz części i akcesoria 
do nich, mianowicie kubki do picia dla dzieci sprzedawane 
jako zestaw z nieizolowanymi pokrywkami, Słomki do picia 
dla niemowląt i dzieci, Uchwyty specjalnie przystosowane 
do naczyń do napojów, Pojemniki próżniowe do gorących 
lub zimnych potraw i napojów, Izolowane naczynia do napo-
jów, Naczynia utrzymujące temperaturę, Izolacyjne uchwyty 
tulejowe na butelki, Izolacyjne uchwyty tulejowe do puszek 

na napoje, Termoizolacyjna owijka na puszki, aby utrzymać 
zawartość zimną lub ciepłą, Izolacyjne uchwyty tulejowe 
do słoików, butelek lub puszek, Uchwyty tulejowe izolacyjne 
ze stali nierdzewnej do słoików, butelek lub puszek, Izolacyj-
ne uchwyty tulejowe do kubków na napoje, Uchwyty na na-
poje ze stali nierdzewnej, Uchwyty na puszki i butelki ze stali 
nierdzewnej, Otwieracze do butelek nieelektryczne, Nieelek-
tryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek, Zim-
ne opakowania do chłodzenia żywności i napojów, Zimne 
okłady do przechowywania żywności i napojów w chłodzie, 
Naczynia do karmienia zwierząt domowych, Miski do kar-
mienia i picia dla zwierząt domowych, Miski na wodę dla 
zwierząt domowych, Miski dla zwierząt, Miski do picia dla 
zwierząt domowych, Plastikowe wiaderka, Wiaderka do płu-
kania, Wiaderka, Wiaderka na lód, Wiadra do płukania, Wia-
dra, Wiaderkowe organizery na narzędzia, mianowicie or-
ganizer specjalnie przystosowany do mocowania wiader 
do przechowywania narzędzi i innych urządzeń, Pokrowce 
dopasowane na wiadra lub wiaderka, Nieelektryczne prze-
nośne komory chłodnicze, Przenośne lodówki nieelektrycz-
ne, Nieelektryczne przenośne torby chłodzące, Nieelek-
tryczne przenośne plecaki chłodzące, Izolowane pojemniki 
na żywność lub napoje, Termoizolacyjne pojemniki na na-
poje, Izolowane pojemniki na żywność lub napoje do użyt-
ku domowego, Termoizolacyjne pojemniki na żywność lub 
napoje, Termoizolacyjne pudełka na lunch, Termoizolacyj-
ne torby na lunch, Pojemniki na lód, Termoizolacyjne torby 
na żywność lub napoje, Izolacyjne torby na żywność lub na-
poje do użytku domowego, Przenośne lodówki na żywność 
i napoje, Pojemniki termoizolacyjne do użytku domowego, 
Nieelektryczne przenośne chłodziarki do napojów, Przeno-
śne lodówki, nieelektryczne, Izolowane termicznie pojemniki 
na żywność, Izolowane pojemniki do przenoszenia żywności 
i napojów, Przenośne nieelektryczne chłodziarki wody, Ter-
moizolowane dystrybutory wody, Pudełka śniadaniowe, Tor-
by na lunch nie z papieru, Pojemniki ogólnego przeznacze-
nia do użytku domowego, Pojemniki domowe na żywność, 
Wiaderka na lunch, Plastikowe pojemniki do przechowywa-
nia do użytku domowego, Pojemniki do użytku kuchenne-
go, Pojemniki kuchenne, Przenośne pojemniki z tworzyw 
sztucznych do przechowywania artykułów gospodarstwa 
domowego i kuchennych, Uniwersalne przenośne pojemni-
ki do użytku domowego, Pojemniki do użytku domowego, 
Pojemniki niemodułowe do użytku w transporcie i przecho-
wywaniu do użytku domowego, Nieelektryczne pojemniki 
kuchenne nie wykonane z metali szlachetnych, Zamykane 
niemetalowe pojemniki na żywność do użytku domowe-
go, Korki do odpływów, Przenośne dozowniki napojów, 
Dziobki do nalewania do użytku domowego, Dystrybutory 
wody, Tace do celów domowych, Metalowe kosze do celów 
domowych, Kosze do użytku domowego, Kosze metalowe 
do użytku domowego, Tace wewnętrzne do przenośnych 
lodówek nieelektrycznych, Organizery wewnętrzne do prze-
nośnych lodówek nieelektrycznych, Pojemniki wewnętrzne 
do przenośnych lodówek nieelektrycznych, Przegrody we-
wnętrzne do przenośnych lodówek nieelektrycznych, Po-
jemniki wewnętrzne na wiadra, Tace wewnętrzne na wiadra, 
Uchwyty na butelki, mianowicie uchwyty na butelki do użyt-
ku domowego, Neoprenowe uchwyty na butelki, miano-
wicie uchwyty na butelki do użytku domowego, Wieszaki 
specjalnie przystosowane do trzymania butelek, Torby spe-
cjalnie przystosowana do przechowywania butelek, Uchwyt 
w postaci rękawa na butelki, Części konstrukcyjne i wyposa-
żenie do wyżej wymienionych towarów, Akcesoria do wyżej 
wymienionych towarów.
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(210) 530904 (220) 2021 06 29
(731) JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) just GYM

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie, salonach oraz przez Internet: odżywek dla osób 
trzecich, sportowców, preparatów witaminowych, dietetycz-
nych artykułów żywnościowych, środków do pielęgnacji cia-
ła i urody, mydła, środków perfumeryjnych, produktów ko-
smetycznych, kremy kosmetyczne, balsamów, kosmetyków, 
ołówków kosmetycznych, środków do pielęgnacji włosów, 
przyrządów i artykułów do ćwiczeń fizycznych, artykułów 
sportowych i gimnastycznych, przyrządów do gimnastyki, 
przyrządów stosownych w kulturystyce, rowery treningowe 
stacjonarne, stepery, worki treningowe, 41 Kluby zdrowia, 
kluby fitness, Usługi w zakresie prowadzenie ćwiczeń gim-
nastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, ćwiczeń w klu-
bie fitness, prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych, re-
kreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness 
promujących zdrowie i ładną sylwetkę, oraz prowadzenie 
siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi w zakre-
sie szkolenia instruktorów, usługi w zakresie prowadzenia 
zjazdów, konferencji, Organizowanie: przyjęć zabaw, dysko-
tek, imprez sportowych, 44 Usługi w zakresie higieny i urody, 
gabinety odnowy biologicznej (fitness), aerobik, sauny, ga-
binety fizjoterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, Centra SPA 
i wellness, salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony piękności, 
siłownie, Usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w za-
kresie korzystania z solariów, konsultacje w zakresie urody, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.

(210) 530905 (220) 2021 06 29
(731) JUST GYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) JUST GYM
(510), (511) 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towa-
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować 
w sklepie, salonach oraz przez Internet: odżywek dla osób 
trzecich, sportowców, preparatów witaminowych, dietetycz-
nych artykułów żywnościowych, środków do pielęgnacji cia-
ła i urody, mydła, środków perfumeryjnych, produktów ko-
smetycznych, kremy kosmetyczne, balsamów, kosmetyków, 
ołówków kosmetycznych, środków do pielęgnacji włosów, 
przyrządów i artykułów do ćwiczeń fizycznych, artykułów 
sportowych i gimnastycznych, przyrządów do gimnastyki, 
przyrządów stosownych w kulturystyce, rowery treningowe 
stacjonarne, stepery, worki treningowe, 41 Kluby zdrowia, 
kluby fitness, Usługi w zakresie prowadzenie ćwiczeń gim-
nastycznych, pływania, ćwiczeń na siłowni, ćwiczeń w klu-
bie fitness, prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych, re-
kreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenie klubów fitness 
promujących zdrowie i ładną sylwetkę, oraz prowadzenie 
siłowni, wypożyczanie sprzętu sportowego, Usługi w zakre-
sie szkolenia instruktorów, usługi w zakresie prowadzenia 

zjazdów, konferencji, Organizowanie: przyjęć zabaw, dysko-
tek, imprez sportowych, 44 Usługi w zakresie higieny i urody, 
gabinety odnowy biologicznej (fitness), aerobik, sauny, ga-
binety fizjoterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, Centra SPA 
i wellness, salony kosmetyczne, fryzjerskie, salony piękności, 
siłownie, Usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w za-
kresie korzystania z solariów, konsultacje w zakresie urody, 
doradztwo w zakresie diety i odżywiania się.

(210) 530906 (220) 2021 06 29
(731) LION SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.06
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, 
Preparaty toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt.

(210) 530907 (220) 2021 06 29
(731) KRAJEWSKI DOMINIK, Warszawa;  

ŁOSEK MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROGER PRESTON
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w za-
kresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji do-
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Fakturo-
wanie, Fotokopiowanie, Komputerowe zarządzanie plikami, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obróbka tekstów, Obsługa administracyjna firm na zle-
cenie, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, 
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Przygotowanie listy płac, Przy-
gotowywanie zeznań podatkowych, Reklama, Tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności 
biznesowej, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania spotkań 
[prace biurowe], Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 
Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Wsparcie admi-
nistracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetar-
gowe, Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla 
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządza-
nie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
konsultingowe związane z zarządzaniem, 37 Budownictwo, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowa-
nie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie, 
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, Konsultacje budowlane, Montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Nadzór 
budowlany, Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo in-
żynieryjne [budownictwo], Konsultacje w zakresie nadzoru 
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budowlanego, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji 
w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projek-
tami budowlanymi na terenie budowy, 42 Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów kom-
puterowych, Audyt energetyczny, Badania naukowe, Badania 
naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, 
Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w dziedzinie 
mechaniki, Badania w zakresie ochrony środowiska natural-
nego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzi-
nie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, Doradztwo w zakresie projektowania 
i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, 
Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Miernictwo [pomiary], Monitoring systemów kom-
puterowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Mo-
nitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania 
nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa 
danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowy-
wanie projektów technicznych, Pisanie techniczne, Progra-
mowanie komputerów, Projektowanie budowlane, Projek-
towanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
urbanistyczne, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, Usługi architektoniczne, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii komputerowej, Usługi inżynieryjne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów 
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu 
do przetwarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, 
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Zarzą-
dzanie projektami architektonicznymi, Projektowanie insta-
lacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie techniczne, 
Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrze-
wania, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów kom-
puterowych, Opracowywanie projektów technicznych 
do projektów budowlanych, Projektowanie systemów inży-
nierii budowlanej, Usługi doradcze w zakresie planowania 
architektonicznego, Doradztwo techniczne, Usługi doradz-
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi 
w zakresie doradztwa technicznego, Ekspertyzy w zakresie 
technologii.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 530908 (220) 2021 06 30
(731) CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUANTUM MEDIA GROUP

(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.23, 26.13.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania rynku do celów 
reklamowych, Badania rynku i analizy biznesowe, Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-

nych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, Organizowanie i prowa-
dzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób 
trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze spon-
sorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodo-
wymi wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie i wynajem 
powierzchni reklamowej, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośred-
nictwem bloga, Usługi reklamowe i promocyjne oraz doty-
czące ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności 
w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, Wynajem bilbordów [ta-
blic reklamowych], Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, 
Wynajem tablic do celów reklamowych, 40 Drukowanie, 
Drukowanie 3D, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie książek, 
Drukowanie offsetowe, Drukowanie reklam, Drukowanie sza-
blonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie zdjęć, Drukowa-
nie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób 
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 42 Projek-
towanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW 
w Internecie.

(210) 530910 (220) 2021 06 30
(731) ASKATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POMYSŁOWY SKRZAT

(531) 29.01.13, 27.05.01, 04.05.21, 05.03.02
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy.

(210) 530917 (220) 2021 06 29
(731) MAŁY RZYM HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sandomierz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTEL MAŁY RZYM

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 41 Organizowanie balów, Organizowanie i pro-
wadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, 
warsztatów, 43 Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Usługi 
rezerwacji pokojów, Wynajmowanie sal na zebrania.

(210) 530927 (220) 2021 06 29
(731) MITKOWSKI MARIUSZ FIRMA PRODUKCYJNO- 

-HANDLOWA STEVE REEVE, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) STEVE REEVE

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 Tekstylia i substytuty tekstyliów, 25 Odzież, 
obuwie, nakrycia głowy.

(210) 530939 (220) 2021 06 29
(731) PPHU ELEKTRO-MIZ Zbigniew Mizerny, Pleszew
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q Pell

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, Kocioł pelletowy, kom-
paktowy kocioł pelletowy, Kotły na paliwa gazowe i płynne, 
kotły do ogrzewania powietrzem, Ekologiczne kotły grzewcze, 
Kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z systemami po-
dawania i dozowania paliwa, Kotły zasypowe ze sterowaniem, 
bez sterowania, Kotły z wentylatorem i sterownikiem, Korpusy 
kotłów, części do kotłów, akcesoria do kotłów, elementy grzej-
ne, układy do dozowania i podawania paliw stałych do kotłów, 
zestawy podajnikowe, zbiorniki zasypowe, armatura do ko-
tłów grzewczych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa 
do kotłów, sterowniki do kotłów, pompy ciepła, instalacje 
grzewcze, instalacje wyciągu spalin, Systemy kominowe.

(210) 530942 (220) 2021 06 29
(731) TOMZIK DAMIAN MIUM MASH, Zebrzydowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIUMMASH HANDCRAFTED SHOES & ACCESSORIES

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczo-
rowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylo-
we torebki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki 
do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu hobo, Kopertówki 
[małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki, portmo-
netki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski 
na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki na biodra 
[nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do nosze-
nia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe 
damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, 
Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na kar-
ty kredytowe, Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na kar-
ty kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, 
Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe torby dla mężczyzn, 
Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt 
do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez 
ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do portmonetek, Pa-
ski do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, 
Podręczne torby do samolotu, Podróżne (Torby - ), Plecaki 
[małe], Plecaki wycieczkowe, Portfele, Portfele do przypina-
nia na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty kredytowe, 
Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele skó-
rzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na doku-

menty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na nuty, Teczki 
na prace plastyczne [futerały], Teczki ze skóry, Torby, Torby 
na buty, Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię, Torby 
na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na za-
kupy, Torby naramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby 
podróżne, Torby przenośne, Walizki, 25 Balerinki [obuwie], 
Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Buciki dla 
niemowląt (z wełny), Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla 
kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty do jogi, Buty 
do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty dziecięce, 
Buty na płaskim obcasie, Buty na rzepy, Buty na platformie, 
Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty skórzane, 
Buty sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty 
z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane 
buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, 
Mokasyny, Kalosze [obuwie], Obuwie codzienne, Obuwie 
codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obu-
wie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pan-
tofle domowe, Sandały, Sandały damskie, Podeszwy do na-
prawy obuwia, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, 
Sandały męskie, Sandały niemowlęce, Tenisówki, Tenisówki 
[obuwie], Paski, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski 
z materiału, Paski do butów, Paski materiałowe [odzież], Paski 
wykonane z imitacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i handlowej w zakresie następujących towarów: Torebki, Skó-
rzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-
-paski, Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki-worki, Małe 
torebki kopertówki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki 
typu hobo, Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane 
ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki noszone 
na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston 
bag], Torebki na biodra [nerki], Torebki wykonane z imitacji 
skóry, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewie-
szania przez ramię, Małe damskie torebki bez rączki, Aktówki, 
Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, 
Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety 
okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Ko-
pertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe 
torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosi-
dełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do no-
szenia niemowląt przez ramię, Niewielkie torby podróżne, 
Paski do portmonetek, Paski do torebek na ramię, Plecaki, 
Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby do samolotu, 
Podróżne (Torby - ), Plecaki [małe], Plecaki wycieczkowe, 
Portfele, Portfele do przypinania na pasku, Portfele na kar-
ty, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, 
Portfele na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, 
Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty 
[aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [fute-
rały], Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze 
wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wy-
jazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla 
dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, 
Walizki, Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, 
Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Buty ba-
letowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, 
Buty do baletu, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, 
Buty do trekkingu, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, 
Buty na rzepy, Buty na platformie, Buty na wysokim obcasie, 
Buty płócienne, Buty skórzane, Buty sznurowane, Buty wo-
doodporne, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty 
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za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Eleganc-
kie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze [obuwie], 
Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie 
damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla 
mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekre-
acji, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe, Obu-
wie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, 
Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie 
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Pantofle bez napięt-
ka, Pantofle do baletu, Pantofle domowe, Sandały, Sandały 
damskie, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały i buty pla-
żowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemow-
lęce, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], Paski, Paski [odzież], Pa-
ski skórzane [odzież], Paski z materiału, Paski do butów, Paski 
materiałowe [odzież], Paski wykonane z imitacji skóry.

(210) 530943 (220) 2021 06 29
(731) TOMZIK DAMIAN MIUM MASH, Zebrzydowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MM

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, 
Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe toreb-
ki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki do ręki, To-
rebki na ramię, Torebki typu hobo, Kopertówki [małe torebki], 
Torebki wykonane ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, 
Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski na biodra, Toreb-
ki-kuferki [Boston bag], Torebki na biodra [nerki], Torebki wy-
konane z imitacji skóry, Torebki do noszenia przy pasku, To-
rebki do przewieszania przez ramię, Małe damskie torebki bez 
rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki, Etui do kart 
kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, 
Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na kar-
ty kredytowe (portfele), Etui na karty kredytowe wykonane 
ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wypo-
sażenia, Małe torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe 
plecaki, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosi-
dełka do noszenia niemowląt przez ramię, Niewielkie torby 
podróżne, Paski do portmonetek, Paski do torebek na ramię, 
Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby do samo-
lotu, Podróżne (Torby - ), Plecaki [małe], Plecaki wycieczkowe, 
Portfele, Portfele do przypinania na pasku, Portfele na kar-
ty, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, 
Portfele na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, 
Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty 
[aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne [futera-
ły], Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze wy-
cieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy 
weekendowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, 
Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, 
25 Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki nie-
mowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Buty baletowe, Buty 
damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, 
Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na rzepy, Buty 
na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty 
skórzane, Buty sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsu-
wane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, 
Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espa-

dryle, Mokasyny, Kalosze [obuwie], Obuwie codzienne, Obu-
wie codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obu-
wie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle 
domowe, Sandały, Sandały damskie, Podeszwy do naprawy 
obuwia, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały 
męskie, Sandały niemowlęce, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], 
Paski, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski z materiału, 
Paski do butów, Paski materiałowe [odzież], Paski wykonane 
z imitacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i handlowej 
w zakresie następujących towarów: Torebki, Skórzane torebki, 
Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki 
męskie, Stylowe torebki, Torebki-worki, Małe torebki koper-
tówki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu hobo, 
Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki, 
portmonetki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-
-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki na bio-
dra [nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe 
damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, 
Dyplomatki, Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na doku-
menty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty 
kredytowe, Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na karty 
kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Ko-
smetyczki bez wyposażenia, Małe torby dla mężczyzn, Małe 
portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, 
Niewielkie torby podróżne, Paski do portmonetek, Paski do to-
rebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Podręczne 
torby do samolotu, Podróżne (Torby - ), Plecaki [małe], Plecaki 
wycieczkowe, Portfele, Portfele do przypinania na pasku, Port-
fele na karty, Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty 
wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, 
Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na doku-
menty [aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne 
[futerały], Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby na piesze 
wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy 
weekendowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, 
Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, 
Balerinki [obuwie], Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki nie-
mowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Buty baletowe, Buty 
damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty do baletu, 
Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, 
Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na rzepy, Buty 
na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty 
skórzane, Buty sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsu-
wane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, 
Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espa-
dryle, Mokasyny, Kalosze [obuwie], Obuwie codzienne, Obu-
wie codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla nie-
mowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, 
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obu-
wie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, 
Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortope-
dycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle 
domowe, Sandały, Sandały damskie, Podeszwy do naprawy 
obuwia, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały 
męskie, Sandały niemowlęce, Tenisówki, Tenisówki [obuwie], 
Paski, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski z materiału, 
Paski do butów, Paski materiałowe [odzież], Paski wykonane 
z imitacji skóry.
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(210) 530944 (220) 2021 06 30
(731) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.11.03, 26.04.16
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu.

(210) 530948 (220) 2021 06 30
(731) PROFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROFIKA
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Udostępnianie informacji 
o ubezpieczeniach, Usługi finansowe związane z ubezpie-
czeniami, 39 Wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem 
pojazdów.

(210) 530955 (220) 2021 06 30
(731) FRĄCZEK ROBERT, Wojkowice
(540) (znak słowny)
(540) PROBOARDER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów, Wosk do desek snowboardo-
wych, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart i desek 
snowboardowych, Gogle ochronne, Gogle do celów sporto-
wych, Ochronne kaski sportowe, Kaski snowboardowe, Kaski 
zabezpieczające, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, 
Obuwie ochronne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary, Kami-
zelki asekuracyjne na narty wodne, Wiosła, Hulajnogi, Plecaki, 
Plecaki sportowe, Torby, Torby podróżne, Torby przenośne, 
Torby turystyczne, Torby sportowe, Portfele, Kosmetyczki, 
Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą-
ce do przenoszenia, Odzież sportowa, Rękawice do snow-
boardu, Czapki sportowe, Bandany, Bielizna termoaktyw-
na, Bielizna funkcjonalna, Bielizna, Kurtki sportowe, Męskie 
i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Kombinezony 
piankowe, Kombinezony, Kombinezony zimowe, Kombine-
zony do snowboardu, Kombinezony piankowe do surfingu, 
Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony piankowe dla 
narciarzy wodnych, Obuwie, Obuwie rekreacyjne, Obuwie 
sportowe, Buty do wody, Kamizelki, Buty narciarskie i snow-
boardowe i elementy do nich, Buty do snowboardu, Artykuły 
i sprzęt sportowy, Sprzęt sportowy, Dopasowane pokrow-
ce na sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu sportowego, Sprzęt do treningów sportowych, Piłki 
jako sprzęt sportowy, Akcesoria do pływania, Deski kneebo-
ardowe, Deski surfingowe, Deski windsurfingowe, Deskorolki, 
Deski do wakeboardingu, Deski do pływania, Deski do bo-
dysurfingu, Deski do paddleboardingu, Deski do pływania 
z latawcem [kiteboard], Deski do pływania do celów rekre-
acyjnych, Dopasowane pokrowce na deski typu bodyboard, 
Torby na deskorolki, Pokrowce na deski surfingowe, Deski 
surfingowe z żaglem, Deski do sportu wodnego skimboard, 

Deski do uprawiania sportów wodnych, Ochraniacze na łokcie 
do użytku wjeździe na deskorolce, Deski z kolami z oponami 
do mountainboardingu, Torby specjalnie zaprojektowane 
na deski surfingowe, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się 
na wodzie, Dopasowane pokrowce na narty, Pokrowce na ra-
kiety, Pokrowce do nart wodnych, Dopasowane pokrowce 
na kije narciarskie, Pokrowce na kije do softballu, Pokrowce 
na rakiety do tenisa, Narty wodne, Wiązania do nart wodnych, 
Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty liny do nart wodnych, 
Linki dojazdy na nartach wodnych, Zaczepy do holowania 
nart wodnych, Rękawice dojazdy na nartach wodnych, Linki 
holownicze dojazdy na nartach wodnych, Zjeżdżalnie wodne, 
Nadmuchiwane dętki do użytku w rekreacji wodnej, Zaczepy 
liny do holowania do nart wodnych, Latawce powerkite, La-
tawce, Części latawców, Nagolenniki [artykuły sportowe], Su-
spensoria dla sportowców, Ochraniacze do uprawiania sportu, 
Siatki do sportów, Artykuły sportowe, Uchwyty do artykułów 
sportowych, Ochraniacze [części strojów sportowych], Arty-
kuły gimnastyczne i sportowe, Uprzęże do użytku w sporcie, 
Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Ma-
ski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Futerały przysto-
sowane do noszenia artykułów sportowych, Pasy do owijania 
dłoni do użytku sportowego, Futerały w postaci kołczanów 
na przyrządy sportowe, Spraye z żywic antypoślizgowe 
do użytku przez sportowców, Rękawiczki pływackie, Rękawice 
wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania spor-
tu, Wiązania do nart, Wiązania do nart zjazdowych, Osłony 
na wiązania do nart, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingo-
wych, Deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco].

(210) 530958 (220) 2021 06 30
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA WÓDKA WYBUHOWA

(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.21, 05.05.20
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 530959 (220) 2021 06 30
(731) FRIMATRAIL FRENOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Majdan
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRIMATRAIL frenoplast

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Mechanizmy napędowe, Mechanizmy napę-
dowe, inne niż do pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe, 
inne niż do pojazdów, Klocki hamulcowe do maszyn, Czę-
ści hamulcowe, inne niż do pojazdów, Szczęki hamulcowe 
do maszyn, Mechanizmy napędowe i do sprzęgania inne 
niż do pojazdów lądowych, Hamulcowe klocki, Hamulco-
we okładziny i hamulcowe szczęki inne niż do pojazdów, 
12 Hamulce do pojazdów, Hamulcowe klocki i szczęki do po-
jazdów, Człony hamulcowe do pojazdów, Kompozytowe 
wykładziny gniazd skrętu i wykładziny ślizgów bocznych 
dla wózków transportowych, Okładziny hamulców szczęko-
wych, tarczowych i bębnowych do pojazdów, 42 Usługi na-
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ukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Kontrola i te-
stowanie jakości, Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób 
trzecich, Wzornictwo przemysłowe, Testowanie materiałów, 
Prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicz-
nych w zakresie materiałów ciernych dla osób trzecich, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Badania techniczne 
i ekspertyzy inżynieryjne, Doradztwo techniczne i techno-
logiczne w zakresie produkcji kompozytowych materiałów 
ciernych dla środków transportu i dla przemysłu.

(210) 530961 (220) 2021 06 30
(731) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Siedlce

(554) (znak przestrzenny)
(540) 

(531) 19.03.01, 14.03.03, 19.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Pre-
paraty do produkcji napojów alkoholowych, Cydr.

(210) 530963 (220) 2021 06 30
(731) SYNAXAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy
(540) (znak słowny)
(540) AXOME
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, 
Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do celów ko-
smetycznych, Barwniki kosmetyczne, Bazy do perfum kwia-
towych, Błyszczyki do ust, Chusteczki nasączone preparata-
mi do usuwania makijażu, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, 
Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, Ekstrakty kwiatowe 
[perfumy], Emulsje chroniące przed promieniowaniem sło-
necznym, Esencje eteryczne, Farby kosmetyczne do włosów, 
brody, ciała, Jonony [wyroby perfumeryjne], Woda Javelle, 
Kleje do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kremy kosme-
tyczne, Lakier do włosów, paznokci, Maski kosmetyczne, 
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, 
Odżywki do włosów, Olejki do celów kosmetycznych, Paski 
wybielające zęby, Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji wło-
sów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Płyny 
do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Pomadki do ust, 
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do golenia, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Preparaty ko-
smetyczne, Preparaty toaletowe, Produkty do odświeżania 
oddechu w sprayu, Produkty perfumeryjne, Szampony, Talk 
kosmetyczny, Tusze do rzęs, Wata do celów kosmetycznych, 
Wazelina kosmetyczna, Woda kolońska, Woda perfumowa-
na, Woda micelarna, Żele do masażu, inne niż do celów me-
dycznych, Żele do wybielania zębów.

(210) 530967 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Brabank
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nie-
ruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w spra-
wach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali 
mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wy-
poczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych 
i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą 
nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi deweloperskie, wykonawstwo komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części, Budownictwo 
specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, 
Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji 
elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykoń-
czeniowe, Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, 
Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja 
budowlana, Doradztwo budowlane i inżynieryjne, nadzór 
budowlany, Inspekcja budowlana, Wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego.

(210) 530968 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Brabank Apartamenty
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nie-
ruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w spra-
wach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali 
mieszkalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wy-
poczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych 
i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą 
nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wybu-
rzeniowe, Usługi deweloperskie, wykonawstwo komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części, Budownictwo 
specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, 
Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa instalacji 
elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyj-
nych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykoń-
czeniowe, Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, 
Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja 
budowlana, Doradztwo budowlane i inżynieryjne, nadzór 
budowlany, Inspekcja budowlana, Wynajem narzędzi, insta-
lacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego 
i konserwacyjnego.

(210) 530970 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRABANK APARTAMENTY

(531) 06.07.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
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(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieru-
chomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
kalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynko-
wych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych 
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 
Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów bu-
dowlanych lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, 
Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzew-
czych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wod-
nych, Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remon-
towe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa 
obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja bu-
dowlana, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(210) 530971 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Botanica Jelitkowo
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieru-
chomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
kalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynko-
wych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych 
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 
Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów bu-
dowlanych lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, 
Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzew-
czych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wod-
nych, Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remon-
towe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa 
obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja bu-
dowlana, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(210) 530973 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Nowe Kolibki
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieru-
chomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach 
majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali miesz-
kalnych, biurowych, usługowych, rekreacyjno-wypoczynko-
wych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych 
związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, 
Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budow-
lane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi 
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów bu-
dowlanych lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, 
Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne 
w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, grzew-
czych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wod-
nych, Roboty budowlane wykończeniowe, Usługi remon-
towe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa 

obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo 
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja bu-
dowlana, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlane-
go, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.

(210) 530975 (220) 2021 06 28
(731) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin
(540) (znak słowny)
(540) elterma
(510), (511) 9 Urządzenia i instalacje elektryczne do pomia-
ru, kontroli, regulacji, monitorowania i zdalnego sterowania 
procesami technologicznymi w piecach przemysłowych, 
w szczególności w piecach do obróbki cieplnej, chemicznej 
i cieplno-chemicznej metali, Osprzęt do przetwarzania da-
nych, komputery i programy komputerowe do sterowania 
procesami technologicznymi, symulatory do sterowania 
i kontroli procesów przemysłowych, Urządzenia zdalnego 
sterowania, Urządzenia do kontroli i regulacji temperatury 
i ciepła, Układy i przyrządy pomiarowe, urządzenia do stero-
wania i regulacji pieców przemysłowych, przełączniki i czujniki 
elektryczne do pieców przemysłowych, ujęte w kl. 9, 11 Pie-
ce przemysłowe, urządzenia, instalacje i linie technologicz-
ne do obróbki cieplnej, chemicznej i cieplno-chemicznej 
metali, Urządzenia do załadunku pieców, Armatura i części 
zamienne do pieców przemysłowych, Piece do cynkowania 
ogniowego, Urządzenia towarzyszące do pieców, urządze-
nia do ładowania, urządzenia myjące i suszące, urządzenia 
do wytwarzania atmosfer, wanny hartownicze.

(210) 530982 (220) 2021 06 30
(731) AMBER PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEK24 APTEKA ONLINE

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09, 26.04.16, 24.13.24
(510), (511) 3 Mydła, środki do czyszczenia zębów, ałun, an-
typerspiranty, chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty 
do depilacji, kosmetyki, kremy kosmetyczne, maseczki ko-
smetyczne, maści do celów kosmetycznych, olejki do celów 
kosmetycznych, patyczki z watą do celów kosmetycznych, 
preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielę-
gnacji paznokci, pasty, proszki, płyny do zębów, sole do ką-
pieli, szampony, talk kosmetyczny, wazelina kosmetycz-
na, woda utleniona do celów kosmetycznych, preparaty 
do pielęgnacji włosów, 5 Anestetyki, antybiotyki, antysep-
tyki, apteczki przenośne wyposażone, balsamy do celów 
leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, 
borowina lecznicza, preparaty chemiczne do celów far-
maceutycznych, medycznych i weterynaryjnych, prepara-
ty czyszczące do szkieł kontaktowych, czopki, dietetyczna 
żywność i napoje przystosowane do celów medycznych, 
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, gaza 
opatrunkowa, herbata lecznicza, pieluchy i podpaski higie-
niczne, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
jodyna, kapsułki do celów farmaceutycznych, sole do ką-
pieli do celów leczniczych, kompresy, leki, mleko w prosz-
ku dla niemowląt, narkotyki do celów medycznych, środki 
nasenne, środki do leczenia oparzeń, surowice, szczepionki, 
środki przeciwbólowe, wata do celów medycznych, zioła 
lecznicze, preparaty homeopatyczne, produkty farmaceu-
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tyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycz-
nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki grzybo-
bójcze, środki dietetyczne, produkty zielarskie, preparaty 
witaminowe, dodatki mineralne do żywności, produkty pa-
rafarmaceutyczne, produkty ziołowe do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, kosmetyki o działaniu leczniczym, 
chemiczne środki antykoncepcyjne, poduszeczki do kar-
mienia piersią, pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czyn-
ności fizjologicznych, majtki higieniczne dla nietrzymają-
cych mocz, 10 Aparaty medyczne, artykuły ortopedyczne, 
bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, butelki dla nie-
mowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, igły do celów 
medycznych, inhalatory, irygatory do celów medycznych, 
ściągarki mleka, prezerwatywy, strzykawki do celów me-
dycznych, termometry do celów medycznych, aparaty 
do mierzenia tętniczego ciśnienia krwi, protezy kończyn, 
zamknięcia do butelek do karmienia, smoczki oraz smocz-
ki do butelek do karmienia, gryzaki dla niemowląt, aparaty 
do karmienia piersią, irygatory do celów medycznych, łyżki 
i pojemniki do podawania leków, kroplomierze do celów 
medycznych, worki na lód do celów medycznych, cewni-
ki, bańki lekarskie, środki antykoncepcyjne nie chemiczne, 
wkładki ortopedyczne, nakolanniki ortopedyczne, ochra-
niacze na palce do celów medycznych, rękawice do celów 
medycznych, rękawice do masażu, przyrządy do masażu 
kosmetycznego, pończochy przeciw żylakom, pasy prze-
puklinowe, podkładki zapobiegające odleżynom, rozpyla-
cze do celów medycznych, 35 Centrum pomocy połączeń 
medycznych do dostarczania informacji i usługi związane 
ze zdrowiem świadczone za pośrednictwem Internetu, te-
lefonu i innych środków, Usługi zarządzania elektroniczną 
dokumentacją medyczną, Dostarczanie katalogów medycz-
nych i szpitalnych oraz programów opieki zdrowotnej, Usługi 
reklamowania telemedycyny, reklama, Zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, 
usługi handlu detalicznego związane z produktami dla zdro-
wia, urody i farmaceutycznymi, Usługi sprzedaży w aptekach 
i sklepach produktów dla zdrowia i urody, Usługi sklepów de-
talicznych sprzedających środki farmaceutyczne, kosmetyki, 
żywność i napoje, witaminy i produkty dla zdrowia, środki 
toaletowe i produkty do higieny osobistej, Sprzedaż deta-
liczna i hurtowa środków farmaceutycznych, kosmetyków, 
żywności i napojów, witamin i produktów dla zdrowia, środ-
ków toaletowych I produktów do higieny osobistej, sprzętu 
medycznego, sprzętu do rehabilitacji, Prowadzenie aptek.

(210) 531048 (220) 2021 07 02
(731) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PLATINUM ULTOR NEO GUARD

(531) 15.01.17, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 4 Oleje samochodowe z wyłączeniem olejów 
stosowanych przy operacji naprawy opon.

(210) 531080 (220) 2021 07 05
(731) MULTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Rybnik

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiGo

(531) 27.05.01, 26.04.03, 09.07.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Usługi eduka-
cyjne i szkoleniowe związane z BHP, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, 42 Audyt jakości, Doradztwo techniczne 
w zakresie zapobiegania pożarom, Testowanie, stwierdza-
nie autentyczności i kontrola jakości, Doradztwo technicz-
ne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie za-
pewniania jakości, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego.

(210) 531318 (220) 2021 07 08
(731) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.03.02, 29.01.02
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery słu-
żące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek 
i przesyłek, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki 
pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawa-
nia paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urzą-
dzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do przyjmowania sortowania i wydawania paczek i przesyłek 
oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy kom-
puterowe do obsługi elektronicznych systemów powiada-
miania za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 
35 Wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w za-
kresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpo-
wszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania 
tekstów reklamowych, 39 Usługi w zakresie transportu, pa-
kowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, 
dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.
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(210) 531325 (220) 2021 07 08
(731) KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSHURT since 1990

(531) 19.03.01, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone 
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączko-
wych, Oleje i tłuszcze jadalne, Mięso i wyroby mięsne, Flaki 
wołowe, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Goto-
we dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gulasz wołowy, 
Gulasze, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną 
papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdała-
mi, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto 
w oleju słonecznikowym, Potrawy gotowe składające się 
głównie z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety, Sa-
łatki gotowe, Wstępnie ugotowana zupa, Zupy, Zupy w pusz-
kach, Zupy z makaronem, 30 Cukry, naturalne słodziki, pole-
wy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herba-
ta, kakao i namiastki tych towarów, Sól, przyprawy i dodatki 
smakowe, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające 
głównie ryż, Gotowe dania z ryżu, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potra-
wy zawierające [głównie] ryż, Gotowe potrawy zawierające 
[głównie] makaron, Gotowe produkty spożywcze w postaci 
sosów, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy skła-
dające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Puszkowana 
żywność zawierająca makaron, Wafle ryżowe, Wafle ryżowe 
w polewie czekoladowej, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, 
ryby lub warzywa, Batony zbożowe i energetyczne, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Chałwa, 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pa-
sty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Żyw-
ność na bazie kakao, Żywność zawierająca kakao [jako głów-
ny składnik], Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
31 Karmy i pasze dla zwierząt.

(210) 531331 (220) 2021 07 08
(731) SUNSHINE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY HOTEL KRAKÓW

(531) 03.07.16, 26.01.01, 26.01.15, 26.11.03, 24.17.02, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 41 Organizowanie i obsługa konferencji, 43 Usłu-
gi hotelowe, usługi restauracyjne.

(210) 531332 (220) 2021 07 09
(731) BLACHOWSKI PAWEŁ, Głogów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDINAVIAN CABLE

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Elektryczne kable połączeniowe, Elektryczne 
kable z izolacja mineralną, Elektryczne kable do ładowania, 
Bloki połączeniowe [kable elektryczne], Kable rozruchowe, 
Kable rozruchowe do silników, Kable rozruchowe do akumu-
latorów, Zaciski szczękowe [przewodniki elektryczne], Zaciski 
uziemiające, Zaciski uziomowe.

(210) 531339 (220) 2021 07 09
(731) KRZYWIŃSKA-KOBUS JADWIGA PARK DZIKICH 

ZWIERZĄT KADZIDŁOWO, Kadzidłowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK DZIKICH ZWIERZĄT KADZIDŁOWO

(531) 03.07.03, 03.07.21, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dzie-
dzińce zwierzęce, Edukacja, Edukacja i szkolenia związane 
z ochroną natury i środowiskiem, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Obsługa ogro-
dów zoologicznych, Ogrody botaniczne, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
kursów edukacyjnych związanych z sektorem turystycznym, 
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja 
wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizacja zajęć, Organizowanie edukacyjnych wycieczek 
z przewodnikiem, Organizowanie festiwali do celów eduka-
cyjnych, Organizowanie festiwali w celach szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Pokazy zwie-
rząt, Pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country 
club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, Prowadze-
nie ogrodów zoologicznych, Prowadzenie parków rozryw-
ki, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 
Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Świadczenie usług 
w zakresie parków tematycznych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na potrzeby tematycznych parków rozrywki, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu w parkach rozrywki, Udo-
stępnianie terenów rekreacyjnych, Usługi ośrodków dzikiej 
przyrody [do celów rekreacyjnych], Usługi parków rekre-
acyjnych, Usługi rekreacyjne, Usługi terenów rekreacyjnych, 
Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, 
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Wynajmowanie zwierząt 
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do celów rekreacyjnych, Wystawianie zwierząt, Zapewnianie 
obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych na świe-
żym powietrzu, Zoo.

(210) 531341 (220) 2021 07 09
(731) E-MSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 531344 (220) 2021 07 09
(731) WOJDA SEBASTIAN, OLSZEWSKI MARCIN MASE 

SPÓŁKA CYWILNA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZIOM ka

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem, Usługi barów i restauracji, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie posiłków 
i napojów, Kawiarnia, Organizowanie bankietów, Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Usługi kawiarni, Usługi 
herbaciani, Usługi restauracyjne.

(210) 531345 (220) 2021 07 09
(731) AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SET 

TELEVIZIONNYKH STANTSY, Moskwa, RU
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Little Tiaras

(531) 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 29.01.12
(510), (511) 16 Papier, tektura, Druki, w tym publikacje dru-
kowane, periodyki, gazety, kalendarze, biuletyny, książki, pla-
katy, prospekty, w tym prospekty reklamowe, druki graficzne, 
Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Materiały biurowe, 
Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, 
Materiały dla artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania 
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały instruktażo-
we i dydaktyczne (z wyjątkiem aparatury), Materiały z two-
rzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
Czcionki drukarskie, Matryce do druku ręcznego, 28 Zabawki, 

w tym zabawki wypchane, zabawki pluszowe, nadmuchiwa-
ne gry do basenów, wiszące karuzele do zabawy, śmieszne 
gadżety do zabawy, Domki dla lalek, Pokoje dla lalek, Ubran-
ka dla lalek, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Lalki, 
Kukiełki/marionetki, Lalki matrioszki, Pluszowe misie, Figurki 
do zabawy, Pojazdy zabawkowe, Gry, w tym gry towarzyskie, 
gry polegające na budowaniu, gry stołowe, Karty kolekcjo-
nerskie do gier, Urządzenia do gier, Układanki, Klocki budow-
lane [zabawki], Plastelina do zabawy, Ciastolina do zabawy, 
Modele zabawkowe, Zestawy modeli w skali [zabawki], Mo-
dele pojazdów w skali, Maszyny do gier wideo, Automaty 
do gier automatyczne i na monety, Kontrolery do zabawek, 
Kontrolery do konsol do gier, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Gry przenośne z wy-
świetlaczami ciekłokrystalicznymi, Konsole do gier wideo, 
Roboty-zabawki, Zdalnie sterowane pojazdy zabawkowe, 
Trampoliny, Śmieszne gadżety na przyjęcia, Maski karnawa-
łowe, Tuby strzelające na imprezy, Strzelające zabawki bo-
żonarodzeniowe w kształcie cukierków, Papierowe czapki 
na przyjęcia, Bumerangi, Bączki [zabawki], Lotnie, Latające 
dyski [zabawki], Drony [zabawki], Latawce, Kalejdoskopy, Bu-
telki do karmienia lalek, Maty z zabawkami dla niemowląt, 
Grzechotki [zabawki], Pluszowe zabawki z przymocowanym 
kocykiem rowery trójkołowe dla niemowląt [zabawki], Kapo-
ki do pływania, Huśtawki, Piłki do gier, Pistolety zabawkowe, 
Kapiszony do pistoletów [zabawki], Pasy do pływania, Arty-
kuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 
Dekoracje choinkowe, Ozdoby choinkowe, z wyjątkiem arty-
kułów oświetleniowych i wyrobów cukierniczych.

(210) 531354 (220) 2021 07 09
(731) FUNDACJA SILESIA STINT, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILESIA STINT

(531) 01.17.13, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, 39 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakre-
sie transportu, Transport, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarze-
nia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka 
i sport, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakre-
sie technologii informacyjnych.

(210) 531360 (220) 2021 07 09
(731) CIĘŻKAL GRZEGORZ KANZEON WROCŁAWSKI 

CATERING, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANZEON WROCŁAWSKI CATERING
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(531) 17.05.25, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Katering obejmujący żywność i napoje dla 
instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankie-
ty, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi 
kateringowe dla szkół, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi 
kateringowe dla firm, Usługi kateringowe dla domów spo-
kojnej starości, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi 
kateringowe obwoźne.

(210) 531383 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee

(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531384 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 03.13.04, 03.13.24, 24.09.03, 29.01.12
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531385 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee A.D. MMXX N°1 premium quality

(531) 09.01.10, 05.13.01, 03.13.04, 24.09.01, 26.01.16, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531386 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIDS The Royal Bee A D MMXX N°1 premium quality 

at school ON BOARD

(531) 03.13.04, 05.13.25, 09.01.10, 24.09.01, 26.01.16, 26.11.02, 
26.11.08, 04.05.99, 25.07.03, 27.05.01, 27.01.01, 29.01.15

(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531387 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) The Royal Bee

(531) 03.13.04, 24.09.01, 09.01.10, 25.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531388 (220) 2021 07 11
(731) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) theroyalbee
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do przenoszenia.

(210) 531436 (220) 2021 07 12
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów
(540) (znak słowny)
(540) 4MOVE Festiwal Vitamin
(510), (511) 32 Esencje do produkcji napojów, Lemonia-
dy, Lemoniady w proszku, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
musujące, Napoje musujące w proszku, Nektary owocowe, 
Pastylki do napojów musujących, Proszki do napojów musu-
jących, Produkty w proszku do wytwarzania napojów ener-
getycznych, wzmacniających i wzbogaconych mikroele-
mentami, Napoje i soki owocowe, Soki warzywne, Sorbety 
(napoje), Syropy do napojów, Wody mineralne i gazowane, 
Napoje izotoniczne i energetyczne.
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(210) 531444 (220) 2021 07 12
(731) MIĘTKA-SZYROKI EDYTA E. M. S. DENTAL STUDIO, 

Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMS STUDIO URODY & Medycyna Estetyczna

(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi spa medycznych, Usługi spa, Usługi 
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Kliniki medyczne, 
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi manicure 
i pedicure, Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi klinik me-
dycznych i opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie 
opieki zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie prowadze-
nia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomato-
logii, Elektroliza kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne, Zabie-
gi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Chirurgia kosmetyczna, 
Usługi kosmetyczne, Analiza kosmetyczna, Laserowy zabieg 
kosmetyczny pajączków, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, 
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na twarz, Usługi w zakresie porad kosme-
tycznych, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetycz-
ne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Wstrzykiwalne kura-
cje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Masaże, Masaż 
tkanek głębokich, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi lecz-
nicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi mikrodermabrazji, 
Usługi w zakresie krioterapii, Usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu 
permanentnego, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywa-
nia makijażu, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi dorad-
cze w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie laserowego 
odmładzania skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, 
Zabiegi depilacyjne, Usługi w zakresie terapii za pomocą 
światła, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Usłu-
gi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi 
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej.

(210) 531446 (220) 2021 07 12
(731) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) ALGEN-TECH
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki 
dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pa-
sze dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrod-
nicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, Ar-
tykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla 
cieląt, Artykuły spożywcze dla kurczaków, Artykuły spożyw-
cze dla świń, Artykuły spożywcze zawierające fosforan służą-
ce do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt [inne 
niż do celów medycznych], Artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, 
Pasze zbożowe dla zwierząt.

(210) 531447 (220) 2021 07 12
(731) KORONOWICZ JĘDRZEJ, Gdańsk
(540) (znak słowny)

(540) interankiety
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowa-
nia w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych 
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomo-
cą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowa-
dzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 35 Usługi 
reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Administrowanie prenumeratą ga-
zet [dla osób trzecich], Administrowanie i organizacja usług 
sprzedaży wysyłkowej, Abonowanie dostępu do serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Elektroniczne przetwarza-
nie zamówień, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych 
usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom 
wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gro-
madzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpiecze-
niowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porów-
nywania i kupowania tych usług, Gromadzenie propono-
wanych ofert w przetargach, Dostarczanie informacji za po-
średnictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, 
Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen 
pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Dostarczanie informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, 
Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza 
cen, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje importo-
we i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, Admi-
nistrowanie sprzedażą, Zapewnianie platformy internetowej 
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarobkowe 
zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne zamó-
wieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez 
firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie konce-
sjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 
w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządza-
nie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień 
handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupo-
wych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, 
przez sklepy online, Zapewnianie konsumentom rekomen-
dacji o towarach w celach handlowych, Zaopatrzenie osób 
trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Zamówienia handlowe (Zarządzanie w za-
kresie -), Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub 
komiksów, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji 
zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi w za-
kresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących 
posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w za-
kresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie 
składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie 
promocji eksportu, Usługi w zakresie porównywania zaku-
pów, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie 
nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz in-
nych, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy 
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w za-
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kresie kupna, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie 
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet, Usługi 
pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi pośred-
nictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych 
dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa i doradztwa han-
dlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia 
usług, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kon-
taktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
równywania cen energii, Usługi porównywania cen, Usługi 
odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, 
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, 
Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów 
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyj-
ne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnic-
two handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
do makijażu, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi importowo-eksporto-
we, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, 
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania to-
warów dla osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące zakupu 
towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów w imieniu firm, Usługi biurowe dotyczące 
przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi automatyczne-
go zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi agencji 
zakupu, Usługi agencji importowych, Usługi agencji impor-
towo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji 
importowo-eksportowych, Usługi agencji eksportowo-im-
portowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi admini-
stracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi 
administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwaran-
cyjnych, Usługi administracyjne w zakresie programów prze-
kazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Udzielanie 
porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi ad-
ministracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje 
z prawnikiem, 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 531449 (220) 2021 07 12
(731) LACHMAN RYSZARD, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KDA KRAKOWSKI DOM AUKCYJNY

(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Obrazy artystyczne, Obrazy, Obrazy [malar-
stwo], oprawione lub nie, Katalogi, 35 Organizacja i przepro-
wadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem kom-
putera i sieci telekomunikacyjnych, Organizowanie aukcji, 
Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i pro-
wadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, 
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem 
internetu, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci teleko-

munikacyjnych, Prowadzenie aukcji, Przeprowadzanie inte-
raktywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji online dla osób 
trzecich, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednic-
twem telewizji, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem telefonu, Promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z dziełami sztuki, 36 Oceny [wycena] 
dzieł sztuki, Udzielanie informacji związanych z wyceną dzieł 
sztuki, Wycena dzieł sztuki, Wycena dzieł sztuki [szacowanie], 
41 Usługi galerii sztuki, Usługi galerii sztuki świadczone on-
line za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, Usługi 
kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez 
galerie sztuki, 42 Potwierdzanie autentyczności w dziedzi-
nie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, 
Potwierdzanie autentyczności antyków, Stwierdzanie auten-
tyczności obrazów, Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki.

(210) 531451 (220) 2021 07 12
(731) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF 

FISZKA SPÓŁKA CYWILNA, Ełk
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 26.11.08, 29.01.06, 29.01.04
(510), (511) 29 Ryby, Przetworzone owoce morza, Frytki, 
Sałatki warzywne, Zupy, 43 Usługi gastronomiczne, Usłu-
gi barów i restauracji, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], 
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi przyczep ga-
stronomicznych, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem.

(210) 531454 (220) 2021 07 12
(731) OSIEWAŁA WIOLETA E-UBEZPIECZAMY, Świebodzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-ubezpieczamy.pl

(531) 10.03.04, 26.01.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 36 Doradztwo ubezpieczeniowe, Organizowa-
nie ubezpieczenia, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi 
ubezpieczeń osobistych, Usługi zarządzania ubezpieczenia-
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mi, Informacja o ubezpieczeniach, Usługi agencji ubezpie-
czeniowej, Agencje ubezpieczeniowe, Administrowanie pla-
nami ubezpieczeniowymi, Badania w zakresie ubezpieczeń, 
Administracja w zakresie ubezpieczeń, Usługi ubezpiecze-
niowe dotyczące mienia, Usługi ubezpieczeniowe dotyczą-
ce życia, Podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych, 
Podawanie notowań składek ubezpieczeniowych, Skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, 
Usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń, Ubezpieczenia 
od odpowiedzialności osób trzecich, Usługi finansowe zwią-
zane z ubezpieczeniami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe 
w zakresie mienia, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń 
na życie, Udostępnianie informacji o działalności ubezpie-
czeniowej, Usługi doradcze dotyczące umów ubezpiecze-
niowych, Udzielanie informacji dotyczących obliczania skła-
dek ubezpieczeniowych, Pośrednictwo w usługach dorad-
czych w zakresie ubezpieczeń, Usługi planowania związane 
z ubezpieczeniami na życie, Pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń innych niż na życie, Udzielanie informacji online 
dotyczących ubezpieczeń z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Organizowanie ubezpieczeń na życie, Doradztwo 
związane z zawieraniem ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi doradcze i informacyjne doty-
czące pośrednictwa ubezpieczeniowego.

(210) 531465 (220) 2021 07 13
(731) PIZZERIA - RESTAURACJA DA ADAMO SPÓŁKA 

JAWNA A.DRABIK, J.CIĄGWA, Zakopane
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Adamo

(531) 13.03.07, 02.01.11, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracji fast-food, Usługi 
barów typu fast-food na wynos, Serwowanie jedzenia i na-
pojów.

(210) 531468 (220) 2021 07 13
(731) DRO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRO-BET

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Elementy budowlane prefabrykowane 
- niemetalowe.

(210) 531471 (220) 2021 07 13
(731) DRO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice
(540) (znak słowny)
(540) Dro-Bet
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elemen-
ty budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, 
minerałów i betonu, Elementy budowlane prefabrykowane 
(Niemetalowe -).

(210) 531473 (220) 2021 07 13
(731) RYBICKI DAMIAN, Krośniewice
(540) (znak słowny)
(540) Simson
(510), (511) 16 Naklejki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z naklejkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami i akce-
soriami do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brelokami 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami].

(210) 531475 (220) 2021 07 13
(731) VCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna 
ze źródeł odnawialnych, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna ze źródeł nieodna-
wialnych, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania 
w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitoru-
jące i kontrolujące, Urządzenia zabezpieczające, ochronne 
i sygnalizacyjne, Gniazda do zasilania energią elektrycz-
ną, Aparatura kontrolna [energia elektryczna], Elektryczne 
urządzenia sterownicze do zarządzania energią, Urządzenia 
do sterowania energią elektryczną, Banki energii, Ładowarki 
baterii elektrycznych, Ładowarki, Ładowarki do baterii, Ła-
dowarki do baterii słonecznych, Ładowarki samochodowe, 
11 Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Rożna 
[elektryczne] do użytku z energią elektryczną, Urządzenia 
grzewcze zasilane energią słoneczną, Urządzenia wentyla-
cyjne zasilane energią słoneczną, 37 Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budyn-
kach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Kon-
serwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych energią 
słoneczną, 42 Opracowywanie systemów do zarządzania 
energią i prądem, Programowanie oprogramowania do za-
rządzania energią, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do zarządzania energią.
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(210) 531476 (220) 2021 07 13
(731) RYBICKI DAMIAN, Krośniewice
(540) (znak słowny)
(540) MZA
(510), (511) 16 Naklejki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z naklejkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z częściami i akce-
soriami do pojazdów lądowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z częściami i akcesoriami do pojazdów lądowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brelokami do klu-
czy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z brelokami 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi 
zawieszkami].

(210) 531478 (220) 2021 07 13
(731) BOCZKOWSKA IZABELA, Wiesiółka
(540) (znak słowny)
(540) I.A.B Perła Dobrzycy
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne.

(210) 531480 (220) 2021 07 13
(731) STEFAŃSKA SYLWIA, Olsztyn
(540) (znak słowny)
(540) SB Ubieramy meble
(510), (511) 20 Meble, Meble i akcesoria meblowe wyposa-
żenia domu, 24 Narzuty (pokrowce na meble), Ochronne po-
krowce [narzuty] na materace i meble, Tekstylne pokrowce 
ochronne na meble, Pokrowce i narzuty na meble, Tekstylia, 
Tekstylia do dekoracji wnętrz.

(210) 531481 (220) 2021 07 13
(731) MARTIN DENIS VASMANN, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vasmann

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z farbami i farba-
mi mocno rozcieńczonymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z farbami i farbami mocno rozcieńczonymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z pianką poliuretanową 
do celów izolacyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z pianką poliuretanową do celów izolacyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z mieszaninami uszczel-
niającymi złącza z kauczuku silikonowego, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z mieszaninami uszczelniającymi 
złącza z kauczuku silikonowego, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z lakierami i pokostami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lakierami i pokostami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z elektronarzędziami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z elektronarzędziami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami [części ma-
szyn], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami 
[części maszyn], Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z cementem gotowym do użycia do celów budowlanych., 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cementem goto-

wym do użycia do celów budowlanych., Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami i urządzeniami do ob-
róbki i przetwórstwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z maszynami i urządzeniami do obróbki i przetwórstwa, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klejami poliure-
tanowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klejami 
poliuretanowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z plombami, uszczelkami i wypełnieniami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z plombami, uszczelkami i wypełnie-
niami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynka-
mi narzędziowymi niemetalowymi [pustymi], Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze skrzynkami narzędziowymi 
niemetalowymi [pustymi], Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pasami do narzędzi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z pasami do narzędzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z plecakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ple-
cakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi 
narzędziami do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki 
powierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcz-
nymi narzędziami do obcinania, wiercenia, ostrzenia i ob-
róbki powierzchni.

(210) 531483 (220) 2021 07 13
(731) MATYSIAK MAREK, Stargard
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAWIARNIA NA OKRĄGŁO

(531) 05.07.27, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.21, 
26.13.01, 27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 43 Kawiarnia, Usługi kawiarni.

(210) 531484 (220) 2021 07 13
(731) POZZANI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 11.03.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z kapsułkami z kawą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kapsułkami z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ciśnieniowymi 
ekspresami do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z ciśnieniowymi ekspresami do kawy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ekspresami do kawy, elektrycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ekspresa-
mi do kawy, elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ekspresami do kawy, nieelektrycznymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z ekspresami do kawy, 
nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z odkamieniaczami do użytku domowego, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z odkamieniaczami do użytku 
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fil-
trami do kawy nieelektrycznymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z filtrami do kawy nieelektrycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z płynami do czyszczenia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płynami do czysz-
czenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze szklankami [naczy-
niami do picia], Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze szklankami [naczyniami do picia], Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z filiżankami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z filiżankami.

(210) 531487 (220) 2021 07 13
(731) ŁAPA PIOTR, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MB Monkey Business

(531) 03.05.19, 03.05.24, 03.05.25, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.18, 
27.05.01

(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne 
usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Konkursy muzyczne, Produkcja przedstawień muzycznych, 
Organizowanie imprez muzycznych, Udzielanie informacji 
w dziedzinie muzyki, Organizowanie rozrywki wizualnej 
i muzycznej, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki 
i rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów 
grup muzycznych na żywo, Szkolenia z zakresu rozumie-
nia muzyki, Wykonywanie programów muzycznych, Or-
ganizowanie wydarzeń muzycznych, Zapewnianie muzyki 
na żywo.

(210) 531491 (220) 2021 07 13
(731) KRZEWIŃSKI ROBERT, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) equiheart
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.

(210) 531493 (220) 2021 07 13
(731) WĘCLEWSKI PAWEŁ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) olosport AKADEMIA SPORTU I REKREACJI

(531) 27.05.01, 29.01.12
(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, Organizowa-
nie 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 infor-
macji na temat aktywności sportowych, Organizowanie tur-
niejów sportowych, Rezerwowanie obiektów sportowych, 
Usługi sportowe i kulturalne, Informacje dotyczące edukacji 
sportowej.

(210) 531496 (220) 2021 07 13
(731) WEBER MATEUSZ, Władysławów
(540) (znak słowny)
(540) WEBE
(510), (511) 11 Instalacje sanitarne, Elektryczne instalacje sa-
nitarne, Instalacje sanitarne przenośne, Śluzy [instalacje sa-
nitarne], Instalacje i aparatura sanitarne, Instalacje do celów 
sanitarnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, 
Tuleje będące częściami instalacji sanitarnych, Rury ścieko-
we do instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, Zawory 
do rur, Metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], 
Zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji 
sanitarnych, Czyste komory [instalacje sanitarne], Instalacje 
sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 
17 Membrany i półprzetworzone syntetyczne materiały fil-
trujące, Rury giętkie, Rury giętkie niemetalowe, Uszczelnie-
nia z tworzyw sztucznych, Uszczelnienia prętów, Materiał 
uszczelniający do formowania uszczelnień.

(210) 531506 (220) 2021 07 13
(731) MAREK EUGENIUSZ, Bydgoszcz
(540) (znak graficzny)
(540) 
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(531) 01.01.17, 24.01.05, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe.

(210) 531507 (220) 2021 07 13
(731) LENART BARBARA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) HOLA CARE
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Balsa-
my, inne niż do celów medycznych, Środki perfumeryjne 
i zapachowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycz-
nych, Atomizery wody mineralnej do celów kosmetycz-
nych, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Bawełna do ce-
lów kosmetycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Kremy 
do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy ko-
smetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy po opalaniu 
[do użytku kosmetycznego], Bawełniane płatki kosmetycz-
ne, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chus-
teczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosmetyki, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Nasączone 
chusteczki do użytku kosmetycznego, Nawilżane chus-
teczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nielecznicze 
balsamy, Olejki do celów kosmetycznych, Perfumowane 
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Olejki toaleto-
we, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Nie-
lecznicze preparaty toaletowe, Preparaty kosmetyczne 
do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 
Waciki do celów kosmetycznych, Preparaty toaletowe, Dez-
odoranty i antyperspiranty, Kosmetyki do makijażu, Mydła 
i żele, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, 
Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty 
do włosów, Chusteczki do twarzy, Kosmetyki do pielęgna-
cji urody, Kosmetyki w postaci kremów, Makijaż (Preparaty 
do -), Maseczki do twarzy i ciała, Peeling do stóp, Peeling 
w żelu, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Pianki do oczysz-
czania ciała, Płyny do włosów i ciała, Preparaty do kąpieli 
i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, Preparaty myjące do użytku osobiste-
go, Serum do celów kosmetycznych, Woda micelarna, Żel 
pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, Kremy do mycia, 
Kosmetyki upiększające, Balsamy samoopalające [kosme-
tyki], Baza pod makijaż, Błyszczyki do ust, Etui na szminkę, 
Eyelinery [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kolorowe ko-
smetyki do oczu, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki 
do makijażu skóry, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki 
do ust, Preparaty do demakijażu, Preparaty do makijażu 
twarzy i ciała, Preparaty do sztucznego opalania, Produk-
ty do makijażu do twarzy i ciała, Gąbki nasączone mydłem, 
Preparaty do mycia rąk, Balsam do brody, Balsam do wło-
sów, Lakier do włosów, Maseczki do włosów, Odżywki 
do włosów, Preparaty kosmetyczne do włosów, Pianka 
do włosów, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki do wło-
sów, Krem do rak, Krem do twarzy, Krem do włosów, Środki 
czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przy-
bory toaletowe], Maski do twarzy, Maski kosmetyczne, Ma-
ski do pielęgnacji włosów.

(210) 531509 (220) 2021 07 13
(731) ALPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(540) fix agd.pl

(531) 11.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń 
gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja 
urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń grzew-
czych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń mrożących, Naprawa lub konserwacja nieelek-
trycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, 42 Zarządza-
nie techniczne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzę-
tem komputerowym.

(210) 531515 (220) 2021 07 14
(731) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STELLA
(510), (511) 11 Znicze i świece elektryczne, wkłady do zniczy 
elektryczne, latarki, lampiony.

(210) 531516 (220) 2021 07 14
(731) GRZEGORCZYK GRZEGORZ, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2KOŁA.PL

(531) 18.01.05, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoria-
mi do rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu hurtowego związane z akcesoriami  
do rowerów.

(210) 531525 (220) 2021 07 13
(731) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e KIOSK

(531) 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 9 Nośniki informacji optyczne, magnetyczne 
i cyfrowe, Publikacje elektroniczne-moduły ładowalne, 
Programy, oprogramowanie komputerowe stałe, programy 
komputerowe nagrane, programy komputerowe ładowal-
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ne, programy komputerowe sterujące, sterujące progra-
my komputerowe systemu operacyjnego, Płyty CD i DVD 
oraz gramofonowe, dyski z nagraniami, dyski kompaktowe, 
Komputery, komputery przenośne, komputery podręczne, 
Drukarki do komputerów, Pamięci komputerowe, pamięci 
zewnętrzne USB, 39 Magazynowanie, przechowywanie 
i pakowanie towarów, Dystrybucja przesyłek, dystrybucja 
książek, pism periodycznych, gazet i czasopism, Prowadze-
nie magazynów, Usługi logistyczne i spedycyjne towarów, 
kolportaż, transport i przeładunek, 41 Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek, gazet, i czasopism, Publikacje bro-
szur, formularzy, map, atlasów, nut, kalendarzy, plakatów, 
rycin innych niż reklamowe, Publikowanie tekstów innych 
niż reklamowe, Publikowanie reprodukcji dzieł sztuki, Publi-
kowanie elektroniczne online książek i periodyków, publi-
kowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania 
z sieci komputerowych, Publikowanie w Internecie oraz 
na nośnikach optycznych i magnetycznych tekstów innych 
niż reklamowe i promocyjne, Wynajmowanie sprzętu radio-
wo-telewizyjnego, kamer i kamer wideo.

(210) 531526 (220) 2021 07 13
(731) E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nexto

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia sklepu in-
ternetowego oferującego do sprzedaży produkty w wersji 
elektronicznej, w szczególności książki elektroniczne, cza-
sopisma elektroniczne, książki audio, nagrania dźwiękowe, 
oprogramowanie komputerowe i gry komputerowe.

(210) 531539 (220) 2021 07 13
(731) RESTKOLEKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.01.21, 04.02.11
(510), (511) 35 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Sy-
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, 43 Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie.

(210) 531543 (220) 2021 07 14
(731) ROSIEK PAULINA PAR MAKEUP, Gdańsk
(540) (znak słowny)

(540) brwiopiekunka
(510), (511) 41 Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Na-
uczanie i szkolenia, Prowadzenie kursów, seminariów i warsz-
tatów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsz-
tatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], 
44 Usługi koloryzacji brwi, Usługi kształtowania brwi, Usłu-
gi farbowania brwi, Usługi nitkowania brwi, Usługi tatuażu 
brwi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja 
urody, Usługi kosmetyczne, Usługi pielęgnacji urody, Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie ma-
kijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa 
online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego 
makijażu świadczone online lub osobiście, Usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu.

(210) 531546 (220) 2021 07 14
(731) SKANSKA RESIDENTIAL DEVELOPMENT POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMMA ORAWSKA

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapi-
tałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, usługi develo-
perskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu, pozyski-
waniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu 
wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieru-
chomości gruntowych pod inwestycje budowlane, ich zabu-
dowie i sprzedaży, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wy-
najmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej i handlowej, 
usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu 
nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, 
usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, po-
średniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nie-
ruchomości, powierzchni mieszkalnej powierzchni handlowej 
i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami miesz-
kalnymi, biurowymi, handlowymi, zarządzanie inwestycjami 
kapitałowymi, 37 Usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, 
usługi budowlane, budowa nowych obiektów, wyposażanie 
w instalacje budowlane, przebudowy, remonty, konserwacja, 
naprawy wyposażenia, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc par-
kingowych, usługi związane z parkowaniem samochodów, 
wynajmowanie powierzchni i obiektów magazynowych, 
43 Udostępnianie obiektów na konferencje, seminaria, kon-
wencje i wystawy, 45 Obsługa prawna inwestycji budowla-
nych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nierucho-
mościami.

(210) 531548 (220) 2021 07 14
(731) KRÓL ŁUKASZ, Susk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fridee
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(531) 18.03.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektryczne mechanizmy napędowe do pojaz-
dów wodnych, Silniki elektryczne i silniki do modeli pojaz-
dów, statków powietrznych i łodzi, Elektroniczne układy ste-
rowania do silników, 12 Jednoosobowe jednostki pływające, 
Pojazdy napędzane elektrycznie, Śruby napędowe do pojaz-
dów, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły sportowe, Akce-
soria unoszące się na wodzie do celów rekreacyjnych, Deski 
do pływania, Deski do pływania do celów rekreacyjnych, De-
ski surfingowe, Deski do uprawiania sportów wodnych.

(210) 531553 (220) 2021 07 14
(731) SZURKOWSKI ALEKSANDER BLENDIMA.PL, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Blendima

(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Blendery elektryczne do celów domowych, 
Domowe elektryczne blendery.

(210) 531554 (220) 2021 07 14
(731) MAŁOTA MONIKA ARCHITRENDS, Bytom
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clusiv

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: dekstryna [klej], kleje [kleje-
nie], klej żelatynowy, kleje kontaktowe, kleje sitowe, kleje to-
pliwe, środki klejące, środki konserwujące do betonu [poza 
farbami i olejami], farba wapienna, pigmenty do stosowania 
w farbach, powłoki ochronne o właściwościach hydrofobo-
wych [farba], farba do użytku w produkcji ceramiki, farba 
do stosowania w produkcji mebli, produkty farbiarskie [inne 
niż pudełka z farbami do użytku szkolnego], farby [inne niż 
izolacyjne lub szkolne pudełka z farbami], listwy metalowe, 
metalowe listwy przypodłogowe, listwy przypodłogowe 
z metalu, gzymsy metalowe, formy, odlewy gzymsów, me-
talowe, obudowy kominków [gzymsy i obudowy] z metalu, 
metalowe elewacje ścienne, rusztowania metalowe ele-
wacyjne, metalowe okładziny elewacyjne, listwy świetlne, 
osprzęt do kinkietów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elek-
trycznego], taśma klejąca, listwy izolacyjne, listwy niemeta-
lowe, listwy kierunkowe, niemetalowe listwy dekoracyjne, 
listwy przypodłogowe niemetalowe, listwy do lamperii, 
niemetalowe listwy boazeryjne, niemetalowe listwy bu-

dowlane, drewniane listwy profilowe, gumowe listwy pod-
łogowe, listwy podłogowe, niemetalowe, listwy sufitowe, 
listwy karniszowe, niemetalowe kolumny do podpierania, 
prefabrykowane kolumny architektoniczne, niemetalowe, 
kolumny niemetalowe do budynków, gzymsy niemetalo-
we, kamień na gzymsy, profile niemetalowe do gzymsów, 
gzymsy pod sufit [nie z metalu], obudowy kominków, 
obudowy kominków, obudowy kominków, niemetalowe, 
obudowy drzwiowe niemetalowe, drewniane obudowy 
kominków, niemetalowe obudowy kominków, obudowy 
kominków z gipsu, obudowy kominków z kamienia, obu-
dowy kominków z marmuru, obudowy stanowiące budynki 
niemetalowe przenośne, obudowy kominków z tworzyw 
sztucznych, obudowy do grzejników z materiałów nieme-
talowych, niemetalowe obudowy do celów budowlanych 
lub konstrukcyjnych, panele drewniane, panele betonowe, 
panele szklane, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe 
panele ścienne, niemetalowe panele ścienne, laminowane 
panele parkietowe, niemetalowe panele podłogowe, pane-
le szklane do okien, panele szklane do drzwi, panele licowe 
ze sklejki, niemetalowe głowice będące częściami pilastrów, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzyw sztucznych 
stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, dekoracyjne li-
stwy wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli 
robionych na wymiar, listwy profilowe do mebli [gzymsy], 
karnisze, niemetalowe karnisze, metalowe karnisze, karnisze 
do zasłon, karnisze do firanek, żabki do karniszy, karnisze 
[drążki] do firan i zasłon, wsporniki do mocowania karniszy 
do zasłon, wsporniki do podtrzymywania karniszy do za-
słon, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], sztukateria, rozety, 
sufity niemetalowe, sufity podwieszane z obramowaniem 
z metalu, agrafki, żabki do karniszy, dekoracyjne profile me-
talowe, portale drzwiowe, kleje do impregnacji wodoodpor-
nej, lakiery, metalowe narożniki ochronne nakładane na pły-
ty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], metalowe 
narożniki do gipsowania, narożniki ochronne tynków meta-
lowe, boazeria metalowa, oprawy metalowe, metalowe co-
koły [konstrukcje], listwy, cokoły przypodłogowe metalowe, 
metalowe wkręty dociskowe, uchwyty [części maszyn], ma-
szyny montażowe, oprawy oświetleniowe, oświetleniowe 
oprawy, architektoniczne oprawy do oświetlenia, oświetle-
nie dekoracyjne, oświetlenie ścienne, oświetlenie nastrojo-
we LED, oświetlenie sufitowe typu downlight, niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartono-
we [materiały budowlane], boazeria niemetalowa, boazeria, 
nie z metalu, boazeria ścienna wykonana z materiałów nie-
metalowych, masy szpachlowe, boazeria meblarska, cokoły 
[meble], cokoły [piedestały], wkręty szynowe, niemetalowe, 
śruby [wkręty] niemetalowe, materiały do wyściełania i wy-
pychania, nietkane materiały tekstylne, materiały na zasło-
ny, rozetki z materiałów tekstylnych, podłogi drewniane, 
drewno, metalowe zaślepki kołnierzowe, żarówki daylight, 
oprawy drewniane, lampy stojące, lampy ścienne, lampy 
elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lam-
py LED, żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, 
kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], sznury lampek, 
sznury kolorowych lampek, sznury do lamp [wyposażenie 
oświetleniowe], sznury kolorowych lampek do celów deko-
racyjnych, gotowe betonowe elementy budowlane, wykoń-
czenia betonowe z fakturą, betonowe materiały budowlane, 
betonowe elementy budowlane, podłogi betonowe, kinkie-
ty nieelektryczne [świeczniki], meble betonowe.

(210) 531555 (220) 2021 07 15
(731) HANKUS RAFAŁ MIX INVEST, Żywiec
(540) (znak słowny)
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(540) Think Ployd Records
(510), (511) 41 Muzyczne usługi wydawnicze.

(210) 531557 (220) 2021 07 14
(731) MAŁOTA MONIKA ARCHITRENDS, Bytom
(540) (znak słowny)
(540) CLUSIV
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: dekstryna [klej], kleje [kle-
jenie], klej żelatynowy, kleje kontaktowe, kleje sitowe, kleje 
topliwe, środki klejące, środki konserwujące do betonu [poza 
farbami i olejami], farba wapienna, pigmenty do stosowania 
w farbach, powłoki ochronne o właściwościach hydrofobo-
wych [farba], farba do użytku w produkcji ceramiki, farba 
do stosowania w produkcji mebli, produkty farbiarskie [inne 
niż pudełka z farbami do użytku szkolnego], farby [inne niż 
izolacyjne lub szkolne pudełka z farbami], listwy metalowe, 
metalowe listwy przypodłogowe, listwy przypodłogowe 
z metalu, gzymsy metalowe, formy, odlewy gzymsów, me-
talowe, obudowy kominków [gzymsy i obudowy] z metalu, 
metalowe elewacje ścienne, rusztowania metalowe ele-
wacyjne, metalowe okładziny elewacyjne, listwy świetlne, 
osprzęt do kinkietów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycz-
nego], taśma klejąca, listwy izolacyjne, listwy niemetalowe, 
listwy kierunkowe, niemetalowe listwy dekoracyjne, listwy 
przypodłogowe niemetalowe, listwy do lamperii, niemetalo-
we listwy boazeryjne, niemetalowe listwy budowlane, drew-
niane listwy profilowe, gumowe listwy podłogowe, listwy 
podłogowe, niemetalowe, listwy sufitowe, listwy karniszowe, 
niemetalowe kolumny do podpierania, prefabrykowane ko-
lumny architektoniczne, niemetalowe, kolumny niemetalowe 
do budynków, gzymsy niemetalowe, kamień na gzymsy, pro-
file niemetalowe do gzymsów, gzymsy pod sufit [nie z me-
talu], obudowy kominków, obudowy kominków, obudowy 
kominków, niemetalowe, obudowy drzwiowe niemetalowe, 
drewniane obudowy kominków, niemetalowe obudowy ko-
minków, obudowy kominków z gipsu, obudowy kominków 
z kamienia, obudowy kominków z marmuru, obudowy sta-
nowiące budynki niemetalowe przenośne, obudowy komin-
ków z tworzyw sztucznych, obudowy do grzejników z ma-
teriałów niemetalowych, niemetalowe obudowy do celów 
budowlanych lub konstrukcyjnych, panele drewniane, pane-
le betonowe, panele szklane, niemetalowe panele sufitowe, 
niemetalowe panele ścienne, niemetalowe panele ścienne, 
laminowane panele parkietowe, niemetalowe panele pod-
łogowe, panele szklane do okien, panele szklane do drzwi, 
panele licowe ze sklejki, niemetalowe głowice będące czę-
ściami pilastrów, dekoracyjne listwy wykończeniowe z two-
rzyw sztucznych stosowane wraz z osprzętem drzwiowym, 
dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna do zastosowa-
nia do mebli robionych na wymiar, listwy profilowe do mebli 
[gzymsy], karnisze, niemetalowe karnisze, metalowe karni-
sze, karnisze do zasłon, karnisze do firanek, żabki do karniszy, 
karnisze [drążki] do firan i zasłon, wsporniki do mocowania 
karniszy do zasłon, wsporniki do podtrzymywania karniszy 
do zasłon, kinkiety nieelektryczne [świeczniki], sztukateria, 
rozety, sufity niemetalowe, sufity podwieszane z obramowa-
niem z metalu, agrafki, żabki do karniszy, dekoracyjne profile 
metalowe, portale drzwiowe, kleje do impregnacji wodo-
odpornej, lakiery, metalowe narożniki ochronne nakładane 
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], meta-
lowe narożniki do gipsowania, narożniki ochronne tynków 
metalowe, boazeria metalowa, oprawy metalowe, metalowe 
cokoły [konstrukcje], listwy, cokoły przypodłogowe metalo-
we, metalowe wkręty dociskowe, uchwyty [części maszyn], 
maszyny montażowe, oprawy oświetleniowe, oświetleniowe 

oprawy, architektoniczne oprawy do oświetlenia, oświetle-
nie dekoracyjne, oświetlenie ścienne, oświetlenie nastrojo-
we LED, oświetlenie sufitowe typu downlight, niemetalowe 
narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe 
[materiały budowlane], boazeria niemetalowa, boazeria, 
nie z metalu, boazeria ścienna wykonana z materiałów nie-
metalowych, masy szpachlowe, boazeria meblarska, cokoły 
[meble], cokoły [piedestały], wkręty szynowe, niemetalowe, 
śruby [wkręty] niemetalowe, materiały do wyściełania i wy-
pychania, nietkane materiały tekstylne, materiały na zasłony, 
rozetki z materiałów tekstylnych, podłogi drewniane, drew-
no, metalowe zaślepki kołnierzowe, żarówki daylight, oprawy 
drewniane, lampy stojące, lampy ścienne, lampy elektrycz-
ne, lampy oświetleniowe, lampy podłogowe, lampy LED, 
żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, kinkiety 
[osprzęt oświetlenia elektrycznego], sznury lampek, sznury 
kolorowych lampek, sznury do lamp [wyposażenie oświetle-
niowe], sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, 
gotowe betonowe elementy budowlane, wykończenia be-
tonowe z fakturą, betonowe materiały budowlane, betono-
we elementy budowlane, podłogi betonowe, kinkiety nie-
elektryczne [świeczniki], meble betonowe.

(210) 531558 (220) 2021 07 15
(731) NOWAK MAGDALENA, Tychy
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet Home Silesia by Magdalena Nowak

(531) 07.01.25, 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Wyroby cukiernicze, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym 
zapleczem, produktami i transportem, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach.

(210) 531559 (220) 2021 07 14
(731) KRZEMIŃSKI JAKUB, Krzeczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRĄD Z NATURY.PL „kompleksowo-rzetelnie- 

-terminowo”

(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Falowniki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, in-
stalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej 
[elektrownie fotowoltaiczne], moduły fotowoltaiczne, mo-
duły słoneczne, panele słoneczne, panele słoneczne do wy-
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twarzania energii elektrycznej, urządzenia fotowoltaiczne 
do przekształcenia promieniowania słonecznego na energię 
elektryczną, 37 Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu 
grzewczego, instalacja systemów ogrzewania słoneczne-
go, konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych 
energią słoneczną, usługi doradcze związane z instalacją 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, usługi wykonawców 
w zakresie instalacji grzewczej.

(210) 531560 (220) 2021 07 15
(731) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

islandzki z witaminą C o smaku porzeczkowym 
Porost islandzki na: gardło krtań struny głosowe 32 
pastylki do ssania

(531) 01.15.15, 25.01.25, 26.13.25, 02.01.01, 26.04.02, 26.01.01, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 531563 (220) 2021 07 14
(731) PAHL KRZYSZTOF, Swarzędz
(540) (znak słowny)
(540) XAWERY MIODOWY
(510), (511) 30 Przekąski wieloziarniste, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski wytwa-
rzane z muesli, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski 
z produktów zbożowych, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
w postaci ciast owocowych, Przekąski składające się z pro-
duktów zbożowych, Przekąski składające się głównie z wy-
robów cukierniczych, Batony zbożowe i energetyczne, Cu-
kierki, Czekoladki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
nicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Lodowe wyroby 
cukiernicze, Lodowe słodycze, Mleczne wyroby cukiernicze, 
Musy (słodycze), Nielecznicze wyroby cukiernicze, Smakowe 
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości 
węglowodanów, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukier-
nicze mrożone, Wyroby piekarnicze, Ciasta, Ciasta mrożone, 
Ciasta wegańskie, Ciasta z kremem, Ciasteczka, Ciastka, Cia-
sto kruche, Ciastka owsiane spożywcze, Jadalne wafle, Kru-
che ciastka (herbatniki), Kruche ciasto, Słodkie bułeczki typu 
muffin, Wafelki, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarni-
cze zawierające kremy i owoce, Batoniki, Cukierki bez cukru, 
Landrynki, Lizaki, Pianki, Pralinki, Słodycze bez cukru, Wyro-
by cukiernicze, Żelki [wyroby cukierniczej, Batony zbożowe, 
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Muesli, Owsianka, Płatki śniadaniowe, Płat-
ki zbożowe, Ciasteczka solone, Herbata, Chrupki zbożowe, 
Mieszanki herbat, Zioła suszone, Kawa, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez 
internet takich towarów jak: przekąski wieloziarniste, przeką-

ski na bazie pszenicy, przekąski na bazie kukurydzy, przeką-
ski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z kukurydzy, 
przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, 
przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski składające 
się z produktów zbożowych, przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, batony zbożowe i energetycz-
ne, cukierki, czekoladki, czekoladowe wyroby cukiernicze 
nielecznicze, gotowe desery [wyroby cukiernicze], lodowe 
wyroby cukiernicze, lodowe słodycze, mleczne wyroby cu-
kiernicze, musy (słodycze), nielecznicze wyroby cukiernicze, 
smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, wyroby cukier-
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze o niskiej 
zawartości węglowodanów, wyroby cukiernicze płynne, 
wyroby cukiernicze mrożone, wyroby piekarnicze, ciasta, cia-
sta mrożone, ciasta wegańskie, ciasta z kremem, ciasteczka, 
ciastka, ciasto kruche, ciastka owsiane spożywcze, jadalne 
wafle, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciasto, słodkie bu-
łeczki typu muffln, wafelki, wyroby cukiernicze z mąki, wyro-
by piekarnicze zawierające kremy i owoce, batoniki, cukierki 
bez cukru, landrynki, lizaki, pianki. pralinki, słodycze bez cu-
kru, wyroby cukiernicze, żelki [wyroby cukiernicze], batony 
zbożowe, ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, gotowe 
przekąski na bazie zbóż, muesli, owsianka, płatki śniadanio-
we, płatki zbożowe, ciasteczka solone, herbata, chrupki zbo-
żowe, mieszanki herbat, zioła suszone, kawa.

(210) 531567 (220) 2021 07 15
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH
(540) (znak słowny)
(540) INTRODUCED BY IQOS
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby ty-
toniowe, Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania 
papierosów, tytoń do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek 
(papierosy ziołowe), Snus [tytoń do stosowania doustnego], 
Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy 
elektroniczne, Produkty tytoniowe do podgrzewania, Urzą-
dzenia elektroniczne i części do nich służące do ogrzewania 
papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu zawiera-
jącego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające 
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Artykuły 
dla palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry pa-
pierosowe,   puszki na tytoń, papierośnice, popielniczki, fajki, 
urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalnicz-
ki, Zapałki.

(210) 531572 (220) 2021 07 15
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Gardimax - zerwij z bólem gardła
(510), (511) 5 Bandaże opatrunkowe, Białkowe suplementy 
diety, Detergenty do celów medycznych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne 
napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Ekstrak-
ty roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty ziołowe 
do celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów 
medycznych, Gąbka do ran, Kapsułki do celów farmaceu-
tycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kompresy, Lecznicze pły-
ny do przemywania oczu, Lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi, Leki 
do celów stomatologicznych, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki 
wzmacniające, Maści do celów farmaceutycznych, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mineralne suplementy diety, Na-
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poje stosowane w lecznictwie, Odżywcze suplementy diety, 
Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Plastry, Pla-
stry do celów medycznych, Płyny do celów farmaceutycz-
nych, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, 
Płyny do przemywania oczu, Preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów me-
dycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty 
do irygacji do celów medycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty witaminowe, 
Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Syropy do użytku far-
maceutycznego, Środki przeciwbólowe, Środki trawienne 
do celów farmaceutycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, 10 Cewniki, Igły do celów medycznych, Igły 
do zszywania, Inhalatory, Inhalatory wodorowe, Strzykawki 
do celów medycznych, Strzykawki do zastrzyków, 16 Artyku-
ły biurowe [z wyjątkiem mebli], Bloki [artykuły papiernicze], 
Bony wartościowe, Broszury, Chłonne arkusze papieru lub 
plastiku do pakowania żywności, Chusteczki do nosa [papie-
rowe], Czasopisma, Diagramy, Drukowane rozkłady, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Fiszki, Formularze [blankiety, druki], 
Fotografie, Gazety, Kalendarze, Kartki z życzeniami, Karton, 
Karty pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe 
[artykuły biurowe], Katalogi, Koperty [artykuły piśmienne], 
Książeczki do kolorowania, Książki, Maszynki do ostrzenia 
ołówków, elektryczne lub nie, Materiały do pisania, Materia-
ły do rysowania, Materiały drukowane, Materiały opakowa-
niowe [amortyzujące, do wyścielania] z papieru lub kartonu, 
Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe 
(z wyjątkiem aparatów), Maty stołowe z papieru, Nalepki, 
naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Obrazy 
i zdjęcia, Ochronne okładki na książki, Okładki, obwoluty 
[artykuły papiernicze], Ołówki, Papier, Papier do pisania [li-
stowy], Papier w arkuszach [artykuły piśmienne], periodyki 
[czasopisma], pióra i długopisy [artykuły biurowe], Podkład-
ki na biurko, Pojemniki na ołówki, Portrety, Powielacze, Pro-
spekty, Przybory szkolne, Przyrządy do pisania, Przyrządy 
do rysowania, Publikacje drukowane, Pudełka z papieru lub 
kartonu, Reprodukcje graficzne, Rysunki, Skoroszyty, Sza-
blony [artykuły piśmienne], Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, Taśma klejąca, 
Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Transparenty z papieru, 
Ulotki, Usuwalne znaczki (stemple), Wzorce pisma do kopio-
wania, Zakładki do książek, Zakładki do stron, Zakreślacze, 
Zawiadomienia [artykuły papiernicze], Zeszyty do pisania lub 
rysowania, Znaczki pocztowe, 35 Badania opinii publicznej, 
Bezpośrednia reklama pocztowa, Fakturowanie, Fotokopio-
wanie, Marketing ukierunkowany, Pokazy towarów, Prezento-
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Produkcja filmów reklamowych, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama Korespon-
dencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, 
Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, 
Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamo-
wych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 
Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi 
modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprze-
daży, Usługi Public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Wyceny handlowe, Wynajem czasu reklamowego we wszyst-
kich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamo-
wej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 

stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub re-
klamowych, 41 Dystrybucja filmów, Fotografia, Komputero-
we przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, 
Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie fo-
rów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], Organizowanie loterii, Organizowanie wi-
dowisk, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja wi-
dowisk, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi edukacyj-
ne świadczone przez szkoły.

(210) 531576 (220) 2021 07 15
(731) GRABOWSKI ANTONI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNLIFE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 03.11.12, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 41 Rozrywka.

(210) 531583 (220) 2021 07 15
(731) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA 

AKCYJNA, Łubiana
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ć ĆMIELÓW 1790 CHODZIEŻ 1852 Ćmielów Design 

Studio L LUBIANA POLSKA GRUPA PORCELANOWA

(531) 27.05.01, 26.03.04, 26.03.18, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08

(510), (511) 21 Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, Figurki 
z porcelany, ceramiki, Ozdoby z porcelany, Popiersia z porce-
lany, Porcelana, Serwisy [zastawy stołowe], Serwisy do kawy 
[zastawa stołowa], Zastawa stołowa.

(210) 531589 (220) 2021 07 15
(731) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
(540) (znak słowny)
(540) Zazzz
(510), (511) 5 Środki owadobójcze, Produkty biobójcze, Re-
pelenty, Środki odstraszające owady, Środki odstraszające 
owady w kremie, Środki odstraszające owady w żelu, Środki 
odstraszające owady w sprayu, Środki odstraszające owady 
dla ludzi, Środki odstraszające owady dla ludzi w sprayu, 
Środki odstraszające komary, Środki odstraszające komary 
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w kremie, Środki odstraszające komary w żelu, Środki od-
straszające komary w sprayu, Środki odstraszające komary 
do nakładania na skórę, Preparaty farmaceutyczne do uśmie-
rzania skutków ukąszeń owadów w kremie, Preparaty farma-
ceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń owadów w żelu, 
Preparaty farmaceutyczne do uśmierzania skutków ukąszeń 
owadów w sprayu, Bransoletki nasączone środkiem odstra-
szającym owady, Chusteczki nasączone środkiem odstrasza-
jącym owady, Zawieszki odstraszające owady.

(210) 531594 (220) 2021 07 15
(731) HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGASA properties

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza 
rynku, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzeda-
ży na rzecz osób trzecich, 36 Agencje nieruchomości, Usłu-
gi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi 
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą budynków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży 
nieruchomości za prowizję, Usługi agencji lub pośrednictwo 
w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Ocena i wycena nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Inwestowanie w nieru-
chomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyj-
ne, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, 
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieru-
chomości, Organizowanie finansowania w zakresie operacji 
budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami renowacji 
budynków, Administrowanie sprawami finansowymi doty-
czącymi nieruchomości, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Nabywanie nie-
ruchomości [dla osób trzecich], Pomoc w zakupie nierucho-
mości, Opieka nad inwestycjami, Organizowanie inwestycji, 
Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i naj-
mu nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkanio-
wych, 37 Budownictwo, Usługi budowlane w zakresie sta-
wiania budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi 
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Budowa 
budynków na zamówienie, Budowa budynków produkcyj-
nych i przemysłowych, Budowa nieruchomości [budownic-
two], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości przemy-
słowych, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, 
Usługi doradztwa budowlanego, Doradztwo inżynieryjne 
[budownictwo], Konstruowanie budynków mieszkalnych 

i handlowych, Wznoszenie centrów handlowych, Zagospo-
darowywanie gruntu pod zabudowę, Wznoszenie centrów 
handlowych.

(210) 531595 (220) 2021 07 15
(731) HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGASA PARK

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Biznesowa obsługa centrów handlowych 
dla osób trzecich, Administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Usługi pośrednictwa w handlu, Reklama, 36 Za-
rządzanie nieruchomościami, Administrowanie nierucho-
mościami, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z centrami handlowymi, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń 
handlowych, Dzierżawa pomieszczeń sklepowych, Wynaj-
mowanie powierzchni w centrach handlowych, Wynajem 
lokali na cele biurowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingo-
wych.

(210) 531596 (220) 2021 07 15
(731) HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HIGASA CLUB

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkanio-
wych i komercyjnych, Analiza marketingowa nieruchomości, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Analiza 
rynku, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, 36 Inwestycje kapitałowe, Dostar-
czanie kapitału inwestycyjnego, Zarządzanie funduszem in-
westycyjno-kapitałowym, Doradztwo w zakresie inwestycji 
kapitałowych, Usługi inwestycyjne w zakresie kapitału wła-
snego, Udzielanie pożyczek, Udzielanie pożyczek na nieru-
chomość, Finansowanie nieruchomości, Agencje nierucho-
mości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomo-
ści, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji lub 
pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Ocena i wycena nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Inwestowanie 
w nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości ko-
mercyjne, Doradztwo dotyczące inwestowania w nierucho-
mości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości, Organizowanie finansowania w zakresie 
operacji budowlanych, Zarządzanie finansowe projektami 
renowacji budynków, Administrowanie sprawami finanso-
wymi dotyczącymi nieruchomości, Administrowanie nieru-
chomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Naby-
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wanie nieruchomości [dla osób trzecich], Pomoc w zakupie 
nieruchomości, Opieka nad inwestycjami, Organizowanie 
inwestycji, Powiernictwo nieruchomości, Udzielanie infor-
macji dotyczących nieruchomości, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu 
nieruchomości na wynajem, Doradztwo w zakresie inwe-
stycji mieszkaniowych, 37 Budownictwo, Usługi budow-
lane w zakresie stawiania budynków, Usługi budowlane 
i konstrukcyjne, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
budownictwa, Budowa budynków na zamówienie, Budo-
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budo-
wa nieruchomości przemysłowych, Konsultacje budowlane, 
Nadzór budowlany, Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów budowlanych, Usługi doradztwa budowlane-
go, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Konstruowanie 
budynków mieszkalnych i handlowych, Wznoszenie centrów 
handlowych, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę.

(210) 531597 (220) 2021 07 15
(731) WOLF AND OAK DISTILLERY SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(210) 531600 (220) 2021 07 16
(731) KAJFASZ MARCELINA FIRMA HANDLOWA, Bachowice
(540) (znak słowny)
(540) SALME
(510), (511) 25 Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież co-
dzienna, Odzież wieczorowa, Swetry, Golfy [odzież], Polary, 
Półgolfy, Kurtki, Płaszcze, Chusty [odzież], Szale, Bluzki, Kami-
zelki, Kombinezony, Futra [odzież], Koszule, Spodnie, Sukienki 
damskie, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej świadczone online w zakresie następujących towarów: 
odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież 
wieczorowa, swetry, golfy [odzież], polary, półgolfy, kurtki, 
płaszcze, chusty [odzież], szale, bluzki, kamizelki, kombinezo-
ny, futra [odzież], koszule, spodnie, sukienki damskie, obuwie, 
nakrycia głowy.

(210) 531603 (220) 2021 07 16
(731) SOBCZYŃSKI MATEUSZ GASTROCOM, Bydgoszcz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOODIE BOX

(531) 27.05.01, 11.01.02, 11.01.04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi kateringowe, 
Usługi kateringowe obwoźne, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie posił-
ków do bezpośredniego spożycia.

(210) 531604 (220) 2021 07 16
(731) AJG SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bydgoszcz

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJG od 1990

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.17, 26.01.18, 
29.01.01

(510), (511) 37 Sprzątanie budynków biurowych i lokali han-
dlowych, 45 Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu.

(210) 531607 (220) 2021 07 16
(731) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główczyce
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Badania i Rozwój
(510), (511) 42 Badania dotyczące technologii, Badania inży-
nieryjne, Badania techniczne w dziedzinie kompensacji emi-
sji dwutlenku węgla, Badania w dziedzinie budowy silnika, 
Badania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie inżynierii 
elektrycznej, Badania w dziedzinie mechaniki.

(210) 531608 (220) 2021 07 16
(731) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główczyce
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Pomorski Hub Wodorowy
(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) 531609 (220) 2021 07 16
(731) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główczyce
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Energetyka Wiatrowa
(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) 531610 (220) 2021 07 16
(731) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Główczyce
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Polskie Centrum Agrofotowoltaiki
(510), (511) 1 Wodór (H), 39 Dystrybucja energii odnawial-
nej, Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych, 
Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie wo-
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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) 531614 (220) 2021 07 15
(731) BŁAŻEWICZ ŁUKASZ, Ostróda
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOGAS WOOD BŁAŻEWICZ

(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 4 Drewno stosowane jako materiał opałowy, 
Drewno kominkowe, 39 Usługi transportowe, Transport  
odpadów.

(210) 531617 (220) 2021 07 16
(731) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL 

SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baikadent Afto-sept

(531) 26.01.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 3 Nielecznicze spraye do jamy ustnej, Nieme-
dyczne płyny do płukania jamy ustnej, Preparaty do higieny 
jamy ustnej [nielecznicze], Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji jamy ustnej i zębów, Kosmetyki, Preparaty nieleczni-
cze stosowane na otarcia jamy ustnej, w szczególności będą-
ce wynikiem używania protez i aparatów ortodontycznych, 
Preparaty nielecznicze łagodzące dolegliwości w obrębie 
jamy ustnej i dziąseł, Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej 
i dziąseł, Preparaty nielecznicze łagodzące objawy stanów 
zapalnych i podrażnień w jamie ustnej, Preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji jamy ustnej w postaci gumy do żucia, Pre-
paraty nielecznicze stosowane do pielęgnacji i ochrony błon 
śluzowych jamy ustnej i dziąseł, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze żele do pielęgnacji jamy 
ustnej, Leczniczy spray do jamy ustnej, Preparaty lecznicze 
do leczenia jamy ustnej, Preparaty lecznicze do pielęgnacji 
jamy ustnej, Przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania 
jamy ustnej, Preparaty lecznicze stosowane na otarcia jamy 
ustnej, w szczególności będące wynikiem używania protez 
i aparatów ortodontycznych, Preparaty lecznicze stosowane 
do pielęgnacji i ochrony błon śluzowych jamy ustnej i dzią-
seł, Preparaty lecznicze łagodzące dolegliwości w obrębie 
jamy ustnej i dziąseł, Produkty farmaceutyczne, Preparaty 
lecznicze stosowane w stanach zapalnych jamy ustnej i dzią-
seł, Guma do żucia do celów medycznych, Lecznicza guma 
do żucia, Suplementy diety.

(210) 531620 (220) 2021 07 16
(731) EKO-GIEŁDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAPÓJ Q bio energy for slimming

(531) 05.07.07, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Bezalko-
holowe preparaty do produkcji napojów, 40 Przetwarzanie 
żywności i napojów.

(210) 531631 (220) 2021 07 16
(731) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) KALNAS
(510), (511) 31 Nasiona do siewu.

(210) 531632 (220) 2021 07 16
(731) WIECZOREK ANNA MANIPEDI, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEC FILIPA 14

(531) 02.09.12, 08.01.06, 27.05.10, 27.05.17, 27.07.17
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bez-
glutenowe, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Chleb, Chleb i bułki, Świeży chleb, 43 Kawiarnia, Oferowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie 
żywności i napojów w restauracjach i barach, Bary przeką-
skowe, Bary sałatkowe, Usługi świadczone przez bary bistro.

(210) 531634 (220) 2021 07 16
(731) SZUKSZTUL MARCIN SOHP, Redy-Osada
(540) (znak słowny)
(540) DERPMC
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie tech-
nologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.

(210) 531653 (220) 2021 07 17
(731) KUŁAKOWSKI PIOTR, Smolec
(540) (znak słowny)
(540) PK Program
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
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ne, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za pośrednictwem strony internetowej, Zestawianie reklam 
w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Promo-
wanie projektów innych osób poprzez udostępnianie port-
folio online za pośrednictwem strony internetowej, Kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako 
strony internetowe, Promowanie dzieł sztuki innych osób 
poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem 
strony internetowej, 41 Kursy edukacyjne dotyczące projek-
towania, Kursy edukacyjne związane z automatyzacją, Kursy 
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa-
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy 
szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkolne 
w zakresie pomocy w nauce, 42 Usługi projektowania, Usłu-
gi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe 
i technologiczne, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron interneto-
wych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, 
Tworzenie stron internetowych na zlecenia.

(210) 531655 (220) 2021 07 17
(731) LUBISZEWSKA HONORATA, Osówiec
(540) (znak słowny)
(540) wysokie wibracje
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do pobrania, Oprogramo-
wanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, 
Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci spo-
łecznościowych, 35 Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, 38 Podca-
sting, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku [porta-
lu] w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do plat-
form i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do portali 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do portalu do współ-
dzielenia materiałów wideo, Zapewnianie dostępu do portali 
internetowych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, stron interneto-
wych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do por-
tali w Internecie, 41 Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podca-
stów, Kursy samoświadomości [szkolenia], Nauczanie i szko-
lenia, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Skomputeryzowane szkolenia, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, 42 Badania 
w dziedzinie mediów społecznościowych, 45 Usługi serwisów 
społecznościowych online.

(210) 531680 (220) 2021 07 16
(731) URBAŃSKA AGATA GABINET LEKARSKI GINEKOLOGIA 

I POŁOŻNICTWO, Libertów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Arts

(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi leczenia w zakresie płodności człowie-
ka, Udzielanie informacji związanych z usługami medyczny-
mi, Usługi opieki medycznej, Pomoc medyczna, Opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Informacja 
medyczna, Leczenie bezpłodności, Usługi medyczne, Do-
radztwo medyczne w zakresie ciąży, Usługi analiz medycz-
nych związane z leczeniem pacjentów, Badania medyczne 
w celach diagnostycznych lub leczenia, Konsultacje medycz-
ne, Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Usługi ginekologicz-
ne, Badania medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo me-
dyczne, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Opieka medyczna 
i zdrowotna, Usługi telemedyczne, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi 
oceny medycznej, Usługi położnicze [akuszeria].

(210) 531691 (220) 2021 07 19
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vistula

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyj-
ne, Reklamy prasowe (przygotowywanie -), Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 
42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531692 (220) 2021 07 19
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISTULA WOMAN

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyj-
ne, Reklamy prasowe (przygotowywanie -), Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 
42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531693 (220) 2021 07 19
(731) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V

(531) 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i para-
solki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, 
Aktówki, Teczki, 25 Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakry-
cia głowy, Skarpetki, Koszule, Garnitury, Spodnie, Okrycia 
wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież], Odzież ze skóry, 
Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież], Szaliki, 
Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyj-
ne, Reklamy prasowe (przygotowywanie -), Reklama kore-
spondencyjna, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i ku-
pować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich, 
42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531709 (220) 2021 07 19
(731) NOWAK DAWID INKOD GROUP, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAXCAR

(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silni-
kowych.

(210) 531717 (220) 2021 07 20
(731) SIELSKIE PRZYSMAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.01, 24.15.21, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Wędliny, Wędliny wegetariań-
skie, Ekstrakty warzywne do gotowania [soki], Soki owocowe 
do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Jaja ptasie i pro-
dukty z jaj, Mięso i wyroby mięsne, Nabiał i substytuty nabiału, 
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, 
Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, 
warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce 
morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
Oleje i tłuszcze, Batoniki na bazie orzechów będące zamienni-
kami posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennika-
mi posiłków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony 
na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orze-
chów i ziaren, Batony spożywcze na bazie soi, Batony spożyw-
cze na bazie orzechów, Błyskawiczne zupy miso, Bulgogi (ko-

reańskie danie z wołowiny), Bulion wołowy, Buliony, Chili con 
carne (chili z mięsem), Chili con queso, Chipsy bananowe, 
Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z juki, Chipsy ziem-
niaczane, Chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, Chop 
suey, Chowder (zupa rybna), Czipsy o niskiej zawartości tłusz-
czu, Czipsy z manioku, Danie gotowe, składające się głównie 
z pasty sojowej i tofu w gęstym sosie [cheonggukjang-jjigae], 
Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim 
krótko smażona na dużym ogniu wołowina i fermentowany 
sos sojowy [sogalbi], Danie gotowe, w skład którego wchodzi 
przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang-jjigae], Danie 
gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak 
i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe, w skład którego 
wchodzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wie-
przowina i tofu [kimchi-jjigae], Danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu 
mięso z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papry-
czek [dak-galbi], Deser z owocami i kremem [fool], Dip fasolo-
wy, Dipy serowe, Dolma [faszerowane warzywa], Falafel, Fasola 
przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Flaki wołowe, 
Frittaty, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galbi 
[danie z grillowanego mięsa], Głęboko mrożone dania wa-
rzywne, Gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby 
i jamsów [hampen], Gotowane na parze lub opiekane kotleciki 
z pasty rybnej [kamaboko], Gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów 
rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe 
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dzi-
czyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z in-
dyka, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub 
głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z dzi-
czyzny, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mię-
sa, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe 
posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe posiłki składające 
się głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie 
z indyka, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], 
Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe 
posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki zawie-
rające [głównie] jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
boczek, Gotowy gulasz z curry, Grillowane filety rybne, Guaca-
mole, Guacamole [pasta z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, 
Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Jadalne gniazda pta-
ków, Jaja marynowane, Jaja po szkocku, Kałamarnica [prze-
tworzona], Kawałki kurczaka do kanapek, Koncentraty zup, 
Konserwowa wieprzowina z fasolą, Kostki do zup, Kotlety ryb-
ne, Krakersy rybne, Krążki z cebuli, Kurczak grillowany [yakitori], 
Kurczak smażony, Kurczak teriyaki, Mięso gotowe do spożycia, 
Mieszanka Bombaj (indyjska przekąska), Mieszanki do zup, 
Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające 
się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców 
i orzechów przetworzonych, Mrożone gotowane ryby, Mrożo-
ne gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone 
pakowane przystawki składające się głównie z owoców mo-
rza, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Mrożone po-
siłki składające się głównie z drobiu, Mrożone posiłki składające 
się głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie 
z kurczaka, Muffiny jajeczne, Nadziewane skórki z ziemniaków, 
Nadziewane ziemniaki, Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki 
kurczaka w panierce], Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane 
czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką 
i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewa-
ne pesto w oleju słonecznikowym, Omlety, Opiekane kotleciki 
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z pasty rybnej w kształcie rurek [chikuwa], Paluszki serowe, Pa-
luszki z twarożku sojowego, Parzona zupa z jajek, Pasty do zup, 
Pieczony kurczak, Placki smażone, Placki ziemniaczane, Płatki 
jabłkowe, Pokrojone sałatki warzywne, Posiłki gotowane skła-
dające się głównie z ryb, Potrawy gotowe składające się głów-
nie z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy rybne, Prze-
kąski na bazie kokosu, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na ba-
zie owoców, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie słodkiej 
kukurydzy, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych 
owoców, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie warzyw, 
Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski na bazie 
ziemniaków, Przekąski z jadalnych wodorostów, Przekąski 
z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzyno-
wych, Przygotowane ślimaki, Przystawki gotowe do spożycia, 
składające się przede wszystkim z owoców morza, Przystawki 
na bazie warzyw, Pulpety, Quenelle (pulpety), Quenelle [pul-
pety mięsne], Quenelle [pulpety rybne], Ragout, Ratatouille, 
Rosół [zupa], Rosti [placki ziemniaczane z grubo startych ziem-
niaków], Ryba z frytkami, Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, Sa-
łatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki 
na bazie ziemniaków, Sałatki owocowe, Sałatki podawane 
na przystawkę, Sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, 
Sashimi, Ser w postaci dipów, Skrzydełka kurczaka, Skwarki, 
Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki 
ziemniaczane), Surimi, Suszona wołowina w paskach, Suszone 
mięso kurczaka, Suszone mięso wieprzowe, Suszone mięso 
z kaczki, Szaszłyki, Tajine (danie z przygotowanego mięsa, ryby 
lub jarzyn), Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], 
Tzatziki, Ugotowane posiłki składające się głównie z kurczaka, 
Wiórki kokosowe, Wołowina gotowa do spożycia, Wołowina 
pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgo-
gi], Wstępnie ugotowana zupa, Wstępnie ugotowana zupa 
miso, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z owoców morza, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z dziczyzny, Zapiekanka mięsno-ziemniaczana 
(shepherd’s pie), Zapiekanki [żywność], Ziemniaki smażone 
w cieście, Zupa gumbo, Zupa miso, Zupa z kulkami z macy, 
Zupy, Zupy bisque, Zupy błyskawiczne, Zupy w proszku, Zupy 
w puszkach, Zupy z makaronem, Żywność chłodzona składa-
jąca się głównie z ryb, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cu-
kiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i drożdże, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, 
Banany w cieście, Baozi (nadziewane kluski gotowane na pa-
rze), Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posił-
ków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Bato-
ny gotowe do spożycia na bazie czekolady, Bibimbap [ryż 
z warzywami i wołowiną], Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bu-
łeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej faso-
li, Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym 
(niku-manjuh), Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadzie-
wane, Bułki z nadzieniem, Burrito, Calzone [rodzaj pizzy 
w kształcie pieroga], Chalupa [meksykańskie placuszki], Che-
eseburgery, Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki 
gotowane na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane 
(gyoza, gotowane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane 
o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, 
Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chip-
sy tortilla, Chipsy zbożowe, Chow mein [chiński smażony ma-
karon], Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki kukury-
dziane, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, 
Chrupki ryżowe w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, 
Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe w kształcie kulek 
[przekąski], Chrupki zbożowe, Chrupki z pełnego ziarna psze-

nicy, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta 
[słodkie lub słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebu-
lowe, Ciasteczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [sen-
bei], Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto makarono-
we nadziewane, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi 
owocami, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, Czipsy z pity, 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, 
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest maka-
ron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
Dania na bazie ryżu, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski 
kukurydziane], Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada 
(nadziewany pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z mię-
sem i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso 
podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Galareta gry-
czana (Memilmuk), Gimbap [koreańskie danie z ryżu], Gorąca 
kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa solona żyw-
ność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej 
formowane przez wyciskanie, Gotowe pizze, Gotowe posiłki 
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Hamburgery gotowane 
i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Jiaozi (pierogi nadziewa-
ne), Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem 
z ryby, Kanapki z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Ka-
napki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, 
Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki z rybą, Kanapki zawiera-
jące kurczaka, Kanapki zawierające mieloną wołowinę, Kanap-
ki zawierające sałatę, Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dy-
niowy [hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane 
ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące 
się ciasteczka ryżowe (Chapsalttock), Kluski ramen, Koreczki, 
kanapeczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane se-
rem, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, 
Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy 
o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów 
zbożowych, Krokiety po chińsku, Krótko smażony makaron 
z warzywami [japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażona 
pokryta karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza 
prażona w kuchence mikrofalowej, Kukurydza smażona, Lasa-
gna, Lasagne, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym 
składnikiem jest ryż, Makaron z serem, Makarony zawierające 
nadzienia, Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], Mięso 
z warzywami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, 
Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaro-
nu, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone 
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone spody do pizzy z kala-
fiora, Mrożone spody z ciasta do pizzy, Mrożone tosty francu-
skie, Mrożone wafle, Nachos, Nadziewane kanapki, Nadziewa-
ny chleb, Nadziewany makaron, Naleśnik z zieloną cebulą [pa-
jeon], Naleśniki, Naleśniki [cienkie], Naleśniki mrożone, Naleśni-
ki słone, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Opieka-
ne kanapki z serem i z szynką, Opiekane ziarna kukurydzy, 
Owoce pod kruszonką, Paella, Paszteciki z kiełbaskami, Paszte-
ciki z wieprzowiny, Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym 
(won ton), Pierożki ravioli, Pierożki ryżowe przybrane dżemem 
ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki z krewetkami, Pizza, Pizze 
bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, Pizze 
mrożone, Pizze schłodzone, Placki, Placki z fasoli mung [binda-
etteok], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki 
z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn 
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powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn 
smakowy, Posiłki składające się głównie z makaronów, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski na ba-
zie kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzo-
ne z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie 
z ryżu, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski skła-
dające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się 
głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sło-
ne na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z ku-
kurydzy, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wyko-
nane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżo-
wej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykona-
ne z mąki sojowej, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wyko-
nane z pszenicy, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, 
Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z ku-
kurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z produktów 
zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przetworzona 
kukurydza do prażenia, Przetworzona kukurydza prażona, 
Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quesadilla [tortilla 
z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Quiche [tarty], Ramen 
(japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Risotto, 
Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż kleisty zawijany w liście 
bambusa [Zongzi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Ryż smażony po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną [bibim-
bap], Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z ma-
karonem, Sałatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, 
Senbei [ciastka ryżowe], Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż 
z orzechami i owocami głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżo-
we [topokki], Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, 
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spody do pizzy, 
Spody z ciasta do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe do je-
dzenia, głównie składające się z makaronów, Surowe pizze, 
Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki 
[ciasta], Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], 
Tamales, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty 
francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Wa-
fle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Warzywa 
w cieście, Wontons (rodzaj chińskich pierożków), Wrapy z kur-
czakiem, Wstępnie upieczone spody na pizze, Wyroby piekar-
nicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze skła-
dające się z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami 
i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głów-
nie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 
Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana kanapka 
typu wrap, Zawijane suszone wodorosty [gimbap], Zbitki 
owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i ener-
getyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Babki pan-
doro, Babki Panettone, Batoniki nugatowe w polewie czekola-
dowej, Batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki 
[yohkan], Bezy, Budyń ryżowy, Budynie deserowe, Budynie 
deserowe w proszku, Bułeczki z czekoladą, Nielecznicze mącz-
ne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze 
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, Nieleczni-
cze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekola-
dy, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imi-

tację czekolady, Nielecznicze draże, Musy (wyroby cukierni-
cze), Musy (słodycze), Musy deserowe, Musy czekoladowe, 
Musy, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wyro-
by cukiernicze zawierające lody, Mrożone torty jogurtowe, 
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cu-
kiernicze, Migdały w polewie czekoladowej, Mieszanki kheer 
(pudding ryżowy), Mieszanki czekolady na gorąco, Miękkie 
zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], Marcepan w czekola-
dzie, Marcepan, Lodowe wyroby cukiernicze, Krakersy, Kraker-
sy jadalne, Krakersy o smaku owocowym, Krakersy solone, 
Krakersy z mąki Grahama, Krem jajeczny custard, Kremy budy-
niowe custard [pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy 
czekoladowe do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci 
past do smarowania, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, 
Koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], Japońskie 
biszkopty (kasutera), Jagody pokryte czekoladą, Jadalny papier 
ryżowy, Jabłka w cieście, Imitacje kremu budyniowego, Goto-
we do spożycia puddingi, Gotowe desery [wyroby cukierni-
cze], Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowane wyroby 
cukiernicze, Gofry z polewą czekoladową, Gofry czekoladowe, 
Gofry, Dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną sko-
rupką na bazie fasoli [nerikiri], Drobiny kajmakowe, Desery 
z muesli, Desery czekoladowe, Deser puddingowy na bazie 
ryżu, Dekoracje z czekolady na choinki, Dekoracje z czekolady 
do wyrobów cukierniczych, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz-
nicze, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe fondue, 
Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladki z likierem, Czeko-
ladki, Czekolada z japońskim chrzanem, Czekolada z bąbelka-
mi, Czekolada z alkoholem, Czekolada nielecznicza, Czekolada 
na polewy lub posypki, Czekolada do wyrobów cukierniczych 
i chleba, Czekolada, Cukierki, Croissant [rogaliki z ciasta francu-
skiego], Crème caramel [karmelowy deser], Cienkie płaty cze-
koladowe zawierające mielone ziarna kawy, Cienkie naleśniki 
(popadoms), Cienkie kruche placki z przyprawami [poppa-
dom], Cienkie kruche placki z przyprawami [papad], Bułeczki 
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, 
Ciasteczka solone, Ciastka serowe, Ciastka z prosa wiązanego 
cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, 
Cienkie kruche naleśniki (papad), Nielecznicze miętowe wyro-
by cukiernicze, Nielecznicze słodycze do zastosowania jako 
część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wyroby cukierni-
cze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecz-
nicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby cukiernicze 
w kształcie jajek, Nugat, Opłatki, Ornamenty choinkowe [jadal-
ne], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia 
w polewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy 
w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie [wyroby cukier-
nicze], Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym batoniku, 
Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki -) [sło-
dycze], Ozdoby choinkowe [jadalne], Papadumy, Papier jadal-
ny, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekoladowe [do sma-
rowania], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające 
orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady i orze-
chów do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze do piecze-
nia, Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu [Youtiao], 
Pikantne herbatniki, Pływające wyspy [deser], Polewa lub po-
sypka czekoladowa, Polewy piankowe, Posypka czekoladowa, 
Praliny z waflem, Preparaty do produkcji słodyczy, Produkty 
na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie z wyro-
bów cukierniczych, Przysmak turecki (rachatłukum), Pudding 
ryżowy, Pudding z chleba, Pudding z kaszy manny, Puddingi, 
Puddingi do użytku jako desery, Puddingi ryżowe, Puddingi 
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ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, Puddingi 
z ryżu i ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż na mleku, 
Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie 
babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie ciastka z prasowa-
nego ryżu (mochi-gashi), Słodkie sosy do deserów na bazie 
mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla 
celów medycznych), Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, 
Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze o smaku lu-
krecji, Słodycze z żeńszeniem, Słone herbatniki, Słone krakersy, 
Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, Smażone cia-
steczka plecione, Solone wafelki, Sopaipillas [smażone ciastka], 
Sopapilla [smażony chleb], Sos czekoladowy, Spody do ciasta 
z krakersów graham, Substytut marcepanu, Substytuty czeko-
lady, Suflety deserowe, Suszone, słodzone ciastka z mąki ryżo-
wej (rakugan), Sztuczna czekolada, Tabletki [wyroby cukierni-
cze], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi na-
dzieniami), Tiramisu, Torty Pawłowej o smaku orzechów lasko-
wych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Trufle czekola-
dowe, Trufle (rumowe) [wyroby cukiernicze], Trufle [wyroby 
cukiernicze], Turecki przysmak w polewie czekoladowej, Vla 
[holenderski deser mleczny], Wata cukrowa, Wiórki do wyro-
bów cukierniczych z masła orzechowego, Wyroby cukiernicze 
czekoladowe o smaku praliny, Wyroby cukiernicze do dekora-
cji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyro-
by cukiernicze na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze na ba-
zie migdałów, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglo-
wodanów, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wy-
roby cukiernicze o smaku miętowym (Nielecznicze -), Wyroby 
cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w polewie czekolado-
wej, Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wy-
roby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyro-
by cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze zawiera-
jące galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyro-
by piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Yorkshire 
puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowego), Ziarna 
kawy powlekane cukrem, Ziołowo-miodowe pastylki do ssa-
nia [wyrób cukierniczy], Żywność na bazie kakao, Żywność 
zawierająca kakao [jako główny składnik], 31 Grzyby, Rośliny, 
Grzybnie do celów rolniczych, Kukurydza, Mierzwa ogrodni-
cza, Mierzwa ogrodnicza zrobiona z łupin ziaren kakaowca, 
Nieprzetworzone produkty ogrodnicze, Nieprzetworzone 
produkty akwakultury, Nieprzetworzone produkty leśne, Pro-
dukty rolne (nieprzetworzone), Surowe i nieprzetworzone 
produkty ogrodnicze, Surowe i nieprzetworzone produkty 
rolne, Surowe i nieprzetworzone produkty akwakultury, Suro-
we i nieprzetworzone produkty leśne, Surowe produkty akwa-
kultury, Surowe produkty leśne, Surowe produkty ogrodnicze, 
Surowe produkty rolne, Świeża bylica pospolita (Yakssuk) jako 
żywe kwiaty, Świeży owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, 
Zarodniki do celów rolniczych, Płody rolne i z akwakultury, 
produkty ogrodnicze i leśne, 32 Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produk-
ty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwia-
jące, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje na bazie 
orzechów i soi, Soki, Wody, Woda klonowa, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda, Woda brzozowa, 
Wina bezalkoholowe, Tonik zawierający chininę, Sorbety 
w postaci napojów, Sorbety [napoje], Serwatka [napoje], Sarsa-
parilla (Napoje bezalkoholowe z -), Ramune [japońskie napoje 
gazowane], Poncz owocowy, bezalkoholowy, Poncz bezalko-
holowy, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Napoje zawie-
rające witaminy, Napoje z guaraną, Napoje z fasoli mung, Na-
poje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje węglo-
wodanowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napo-
je serwatkowe, Napoje proteinowe, Napoje półmrożone, Na-

poje na bazie wędzonych śliwek, Napoje na bazie soku z zielo-
nych warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, 
Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, 
Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napo-
je na bazie owoców lub warzyw, Napoje mrożone na bazie 
owoców, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Na-
poje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące, Napoje dla sportowców zawierające elektroli-
ty, Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe zawierają-
ce soki owocowe, Napoje bezalkoholowe wzbogacone wita-
minami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe o smaku 
kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezal-
koholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje bezal-
koholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje bezal-
koholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie 
suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, 
Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczo-
wym, Mrożone napoje gazowane, Mieszanki do sporządzania 
koktajli bezalkoholowych, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle bezalko-
holowe, Douzhi (sfermentowany napój z fasoli), Cydr bezalko-
holowy, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholo-
wy poncz cynamonowy z suszoną persymoną [sujeonggwa], 
Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe gazowane napoje 
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez za-
wartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bazy do kok-
tajli bez alkoholu, Aperitify bezalkoholowe.

(210) 531730 (220) 2021 07 19
(731) INTERNET MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) megafanpage.pl Twoja agencja Social Media

(531) 24.17.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy 
kosztów, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządza-
nie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie i roz-
liczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja 
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stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów do celów handlowych lub reklamowych, Tele-
marketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu kon-
kurencyjnego, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych.

(210) 531739 (220) 2021 07 19
(731) LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 20.05.13, 27.05.01, 27.05.05, 24.15.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Analizy 
kosztów, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych 
w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i biznesowych, Indeksowanie stron 
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, In-
formacja o działalności gospodarczej, Komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), Komputerowe zarządza-
nie plikami, Marketing ukierunkowany, Negocjowanie I roz-
liczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjo-
wanie umów biznesowych dla osób trzecich, Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub 
marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama on-
-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu 
„płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Rozpowszechnianie 
reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie 
indeksów do celów handlowych lub reklamowych, Tele-

marketing, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony interneto-
wej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa 
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficzne-
go do celów reklamowych, Usługi w zakresie wywiadu kon-
kurencyjnego, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wypożyczanie materiałów reklamowych.

(210) 531773 (220) 2021 07 20
(731) HARPIKS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARPIKS

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów pro-
dukcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przezna-
czone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mine-
ralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], Mieszaniny 
chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności 
i napojów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne 
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Tworzywa 
sztuczne w postaci surowej, Tworzywa sztuczne w postaci 
nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowców, 
Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Tworzywa 
sztuczne nieprzetworzone, Substancje, materiały i preparaty 
chemiczne oraz surowce naturalne, Sole do celów przemy-
słowych, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych 
i przemysłu, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, foto-
grafii i drukowania.

(210) 531777 (220) 2021 07 20
(731) HOANG VIET ANH HAVIAN, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Viet’s Baguette
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze 
i nadzienia, produkty pszczele, Kanapki, Ananasy w cieście, Ba-
gietki z nadzieniem, Banany w cieście, Batoniki na bazie czeko-
lady będące zamiennikami posiłków, Baozi (nadziewane kluski 
gotowane na parze), Batony gotowe do spożycia na bazie cze-
kolady, Bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem mie-
lonym (niku-manjuh), Batoniki zbożowe będące zamiennikami 
posiłków, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], Brioszki 
(drożdżowe bułeczki), Bułeczki gotowane na parze nadziewa-
ne pastą z czerwonej fasoli, Kawa, herbata, kakao i namiastki 
tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe-
ty, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Ziarna przetworzone, 
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki nadziewane, 
Bułki z nadzieniem, Burrito, Chalupa [meksykańskie placuszki], 
Calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga], Cheeseburgery, 
Chimichanga [rodzaj burrito], Chińskie pierożki gotowane 
na parze (shumai), Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, goto-
wane), Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane o smaku 
warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tortil-
la, Chipsy zbożowe, Chow mein [chiński smażony makaron], 
Chow mein [dania na bazie makaronu], Chrupki kukurydziane, 
Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe w kształ-
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cie kulek (arare), Chrupki ryżowe, Chrupki serowe, Chrupki se-
rowe [przekąski], Chrupki z pełnego ziarna pszenicy, Chrupki 
serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki zbożowe, Ciasta 
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub 
słone], Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka cebulowe, Cia-
steczka ryżowe, Ciastka owsiane, Ciastka ryżowe [senbei], 
Ciastka z prosa, Ciasto kruche z szynką, Ciasto makaronowe 
nadziewane, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przyprawionymi owo-
cami, Czipsy na bazie zbóż, Czipsy wonton, Czipsy z pity, Dania 
gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dania 
na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składni-
kiem jest makaron, Dmuchane kuleczki serowe [przekąski ku-
kurydziane], Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada 
(nadziewany pieróg), Enchilada (kukurydziana tortilla z mię-
sem i przyprawiona ostrą papryką), Fajitas (grillowane mięso 
podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), Galareta gry-
czana (Memilmuk), Gimbap [koreańskie danie z ryżu], Gorąca 
kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa solona żyw-
ność przyrządzona z mąki ziemniaczanej, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej 
formowane przez wyciskanie, Gotowe pizze, Gotowe posiłki 
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe 
potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] 
ryż, Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe 
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, 
z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Hamburgery gotowane 
i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Jiaozi (pierogi nadziewa-
ne), Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z filetem z ryby, Ka-
napki z frankfurterkami, Kanapki z hamburgerem, Kanapki z in-
dykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z mięsem, Kanapki 
z parówką [hot dog], Kanapki z rybą, Kanapki zawierające kur-
czaka, Kanapki zawierające mieloną wołowinę, Kanapki zawie-
rające sałatę, Kandyzowany popcorn, Kleik ryżowo-dyniowy 
[hobak-juk], Kleiste kuleczki ryżowe, Kleiste ucierane ciasto ry-
żowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], Klejące się cia-
steczka ryżowe (Chapsalttock), Kluski ramen, Koreczki, kana-
peczki, Krakersy krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, 
Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o smaku przypraw, Kra-
kersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Krakersy o sma-
ku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z preparatów zbożo-
wych, Krokiety po chińsku, Krótko smażony makaron z warzy-
wami [japchae], Kukurydza palona, Kukurydza prażona pokry-
ta karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażo-
na w kuchence mikrofalowej, Kukurydza smażona, Lasagna, 
Lasagne, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem 
jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest ryż, Makaron z serem, Makarony zawierające nadzie-
nia, Miękkie precle, Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzy-
wami w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Mrożone 
paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywa-
mi, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożo-
ne posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone produkty 
z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta 
nadziewane mięsem, Mrożone spody do pizzy z kalafiora, 
Mrożone spody z ciasta do pizzy, Mrożone tosty francuskie, 
Mrożone wafle, Nachos, Nadziewane kanapki, Nadziewany 
chleb, Nadziewany makaron, Naleśnik z zieloną cebulą [paje-
on], Naleśniki, Naleśniki [cienkie], Naleśniki mrożone, Naleśniki 
słone, Okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Opiekane 
kanapki z serem i z szynką, Opiekane ziarna kukurydzy, Owoce 
pod kruszonką, Paella, Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki 
z wieprzowiny, Pierożki chińskie z nadzieniem pikantnym (won 
ton), Pierożki ravioli, Pierożki ryżowe przybrane dżemem 
ze słodkiej fasoli (ankoro), Pierożki z krewetkami, Pizza, Pizze 
bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, Pizze 

mrożone, Pizze schłodzone, Placki, Placki z fasoli mung [binda-
etteok], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki 
z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Popcorn 
powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, Popcorn 
smakowy, Posiłki składające się głównie z makaronów, Potrawy 
gotowe na bazie makaronu, Potrawy liofilizowane, których 
głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, 
których głównym składnikiem jest ryż, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski na ba-
zie kukurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przeką-
ski przygotowane z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzo-
ne z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie 
z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie 
z ryżu, Przekąski składające się głównie z chleba, Przekąski skła-
dające się z produktów zbożowych, Przekąski składające się 
głównie ze zboża, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sło-
ne na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z ku-
kurydzy, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wyko-
nane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżo-
wej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski wykona-
ne z mąki sojowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, 
Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucharów, Przekąski 
wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski 
z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie kół, Przekąski z ku-
kurydzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z produktów 
zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Przetworzona 
kukurydza do prażenia, Przetworzona kukurydza prażona, 
Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quesadilla [tortilla 
z masy kukurydzianej z serem], Quiche, Quiche [tarty], Ravioli 
[gotowe], Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Risotto, 
Ryba w cieście, Rybne kanapki, Ryż kleisty zawijany w liście 
bambusa [Zongzi], Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Ryż smażony po chińsku, Ryż z warzywami i wołowiną [bibim-
bap], Ryżowe pierożki, Sajgonki, Sałatka ryżowa, Sałatka z ma-
karonem, Sałatka z makaronu typu rurki, Samosy, Sandwicze, 
Senbei [ciastka ryżowe], Senebei [ciastka ryżowe], Słodki ryż 
z orzechami i owocami głożyny [yaksik], Smażone ciastka ryżo-
we [topokki], Solone wyroby piekarnicze, Spaghetti i klopsy, 
Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, Spody z ciasta 
do pizzy, Spody do pizzy, Suche i płynne potrawy gotowe 
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Surowe piz-
ze, Sushi, Świeża pizza, Świeże parówki w cieście, Świeże placki 
[ciasta], Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], 
Tamales, Tortille, Tostowe opiekane kanapki z serem, Tosty 
francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], Wa-
fle ryżowe, Wafle ryżowe w polewie czekoladowej, Wontons 
(rodzaj chińskich pierożków), Warzywa w cieście, Wrapy z kur-
czakiem, Wstępnie upieczone spody na pizze, Wyroby piekar-
nicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby piekarnicze skła-
dające się z warzyw i drobiu, Zapakowane zestawy obiadowe 
składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, 
ryby lub warzywa, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, 
Zapiekanki w cieście z dziczyzny i drobiu, Zawijana kanapka 
typu wrap, Zawijane suszone wodorosty [gimbap], Zbitki 
owsiane zawierające suszone owoce, Batony zbożowe i ener-
getyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe 
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Babki pan-
doro, Babki Panettone, Batoniki nugatowe w polewie czekola-
dowej, Batoniki ze słodkiej pasty z fasoli w postaci galaretki 
[yohkan], Bezy, Budyń ryżowy, Budynie deserowe, Budynie 
deserowe w proszku, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki z dże-
mem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Cia-
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steczka solone, Ciastka serowe, Ciastka z prosa wiązanego cu-
krem lub z ryżu prażonego (okoshi), Ciasto na biszkopty, Cien-
kie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki z przypra-
wami [papad], Cienkie kruche placki z przyprawami [poppa-
dom], Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekolado-
we zawierające mielone ziarna kawy, Crème caramel [karmelo-
wy deser], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukierki, 
Czekolada, Czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, 
Czekolada nielecznicza, Czekolada na polewy lub posypki, 
Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekolada 
z japońskim chrzanem, Czekoladki, Czekoladki z likierem, Cze-
koladowe dodatki smakowe, Czekoladowe fondue, Czekola-
dowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby cukiernicze nie-
lecznicze, Czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające prali-
ny, Dekoracje z czekolady do wyrobów cukierniczych, Dekora-
cje z czekolady na choinki, Deser puddingowy na bazie ryżu, 
Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, 
Dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką 
na bazie fasoli [nerikiri], Gofry, Gofry czekoladowe, Gofry z po-
lewą czekoladową, Gotowane wyroby cukiernicze, Gotowe 
desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby cukierni-
cze], Gotowe do spożycia puddingi, Imitacje kremu budynio-
wego, Jabłka w cieście, Jadalny papier ryżowy, Jagody pokryte 
czekoladą, Japońskie biszkopty (kasutera), Koreańskie tradycyj-
ne cukierki i ciastka [hankwa], Krakersy, Krakersy jadalne, Kra-
kersy o smaku owocowym, Krakersy solone, Krakersy z mąki 
Grahama, Krem jajeczny custard, Kremy budyniowe custard 
[pieczone desery], Kremy czekoladowe, Kremy czekoladowe 
do smarowania, Kremy na bazie kakao w postaci past do sma-
rowania, Króliczki z czekolady, Lodowe słodycze, Lodowe wy-
roby cukiernicze, Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Miękkie 
zwijane ciastka z ubitego ryżu [gyuhi], Mieszanki czekolady 
na gorąco, Mieszanki kheer (pudding ryżowy), Migdały w po-
lewie czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mro-
żone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone wyroby 
cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy dese-
rowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Nieleczni-
cze draże, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierają-
ce imitację czekolady, Nielecznicze mączne wyroby cukierni-
cze w polewie z imitacji czekolady, Nielecznicze mączne wy-
roby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze mączne 
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Nielecznicze 
miętowe wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze do zasto-
sowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, Nielecz-
nicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, Nielecznicze wy-
roby cukiernicze zawierające czekoladę, Nielecznicze wyroby 
cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mle-
ko, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze z mąki, Nielecznicze wyroby cu-
kiernicze w kształcie jajek, Nugat, Opłatki, Ornamenty choin-
kowe [jadalne], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy ma-
cadamia w polewie czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, 
Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie [wyro-
by cukiernicze], Orzeszki ziemne zatopione w karmelowym 
batoniku, Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (gala-
retki -) [słodycze], Ozdoby choinkowe [jadalne], Papadumy, 
Papier jadalny, Pasty czekoladowe do chleba, Pasty czekolado-
we [do smarowania], Pasty czekoladowe do smarowania za-
wierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasty z czekolady 
i orzechów do smarowania kanapek, Pastylki cukiernicze 
do pieczenia, Patyczki z ciasta smażone w głębokim tłuszczu 
[Youtiao], Pikantne herbatniki, Pływające wyspy [deser], Pole-
wa lub posypka czekoladowa, Polewy piankowe, Posypka cze-
koladowa, Praliny z waflem, Preparaty do produkcji słodyczy, 
Produkty na bazie czekolady, Przekąski składające się głównie 

z wyrobów cukierniczych, Przysmak turecki (rachatłukum), 
Pudding ryżowy, Pudding z chleba, Pudding z kaszy manny, 
Puddingi, Puddingi do użytku jako desery, Puddingi ryżowe, 
Puddingi ryżowe zawierające rodzynki i gałkę muszkatołową, 
Puddingi z ryżu i ośmiu rodzajów suszonych owoców, Ryż 
na mleku, Składniki na bazie kakao do produktów cukierni-
czych, Słodkie babeczki Panettone, Słodkie bułki, Słodkie ciast-
ka z prasowanego ryżu (mochi-gashi), Słodkie sosy do dese-
rów na bazie mleka i żółtek (custard), Słodkie wyroby cukierni-
cze (nie dla celów medycznych), Słodycze gotowane, Słodycze 
lodowe, Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Słodycze 
o smaku lukrecji, Słodycze z żeńszeniem, Słone herbatniki, 
Słone krakersy, Smakowe wyroby cukiernicze na bazie cukru, 
Smażone ciasteczka plecione, Solone wafelki, Sopaipillas 
[smażone ciastka], Sopapilla [smażony chleb], Sos czekolado-
wy, Spody do ciasta z krakersów graham, Substytut marce-
panu, Substytuty czekolady, Suflety deserowe, Suszone, sło-
dzone ciastka z mąki ryżowej (rakugan), Sztuczna czekolada, 
Tabletki [wyroby cukiernicze], Torty Pawłowej z orzechami 
laskowymi, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, 
Tiramisu, Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi 
nadzieniami), Trufle czekoladowe, Trufle (rumowe) [wyroby 
cukiernicze], Trufle [wyroby cukiernicze], Turecki przysmak 
w polewie czekoladowej, Vla [holenderski deser mleczny], 
Wata cukrowa, Wiórki do wyrobów cukierniczych z masła 
orzechowego, Wyroby cukiernicze czekoladowe o smaku 
praliny, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych cho-
inek, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze 
na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie orze-
chów arachidowych, Wyroby cukiernicze na bazie migda-
łów, Wyroby cukiernicze o niskiej zawartości węglowoda-
nów, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby 
cukiernicze o smaku miętowym (Nielecznicze -), Wyroby cu-
kiernicze płynne, Wyroby cukiernicze z nadzieniem zawiera-
jącym wino, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, 
Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wy-
roby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wy-
roby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukiernicze za-
wierające galaretkę, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, 
Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, 
Yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowe-
go), Ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierni-
czy], Ziarna kawy powlekane cukrem, Żywność na bazie ka-
kao, Żywność zawierająca kakao [jako główny składnik].

(210) 531827 (220) 2021 07 20
(731) DICOFARM S.P.A., Rzym, IT
(540) (znak słowny)
(540) ANAKETON
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty che-
miczno-farmaceutyczne, Odżywcze suplementy diety, Su-
plementy witaminowe w postaci kropli, proszku (saszetki) 
i tabletek, Ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, 
Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Mineral-
ne suplementy diety, Środki przeciwwymiotne do leczenia 
nudności, Środki ułatwiające trawienie, Preparaty farmaceu-
tyczne do leczenia chorób układu pokarmowego.

(210) 531828 (220) 2021 07 20
(731) DICOFARM S.P.A., Rzym, IT
(540) (znak słowny)
(540) DICOPEG
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty chemicz-
no-farmaceutyczne, Środki przeczyszczające.
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(210) 531833 (220) 2021 07 20
(731) DANIŁOWICZ IDA, Nowa Sól
(540) (znak słowny)
(540) Złoty Bilet
(510), (511) 16 Kartki okolicznościowe, Rozkładane kartki 
okolicznościowe z niespodzianką, Kartki okolicznościowe 
na zawiadomienia i podziękowania, Adresarki, Albumy foto-
graficzne i kolekcjonerskie, Karty okolicznościowe, Drukowane 
karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami elektronicz-
nymi, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Materiały drukowane 
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Zapro-
szenia na przyjęcia, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Bloczki 
na zaproszenia na przyjęcia, Zawiadomienia [artykuły papier-
nicze], Zawiadomienia, Kartki z podziękowaniami, Papierowe 
identyfikatory imienne, Arkusze informacyjne, Zaproszenia, 
Drukowane zaproszenia, Drukowane zaproszenia kartonowe, 
Drukowane zaproszenia papierowe, Biurowe artykuły papier-
nicze, Karty indeksowe [artykuły papiernicze], Papierowe ma-
teriały biurowe, Bony, Bony upominkowe, Bony wartościowe, 
Bony towarowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w zakresie następujących towarów: kartki okolicznościowe, 
rozkładane kartki okolicznościowe z niespodzianką, kartki oko-
licznościowe na zawiadomienia i podziękowania, adresarki, 
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty okolicznościowe, 
drukowane karty okolicznościowe z zapisanymi informacjami 
elektronicznymi, artykuły papiernicze na przyjęcia, materiały 
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyj-
ne, zaproszenia na przyjęcia, ozdoby papierowe na przyjęcia, 
bloczki na zaproszenia na przyjęcia, zawiadomienia [artykuły 
papiernicze], zawiadomienia, kartki z podziękowaniami, pa-
pierowe identyfikatory imienne, arkusze informacyjne, zapro-
szenia, drukowane zaproszenia, drukowane zaproszenia karto-
nowe, drukowane zaproszenia papierowe, biurowe artykuły 
papiernicze, karty indeksowe [artykuły papiernicze], papiero-
we materiały biurowe, bony, bony upominkowe, bony warto-
ściowe, bony towarowe, 36 Wydawanie płatniczych czeków 
upominkowych, Wydawanie płatniczych kart upominkowych, 
Przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, Prze-
twarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, 
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewo-
dowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi do-
tyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i elektronicznych kart płatniczych, Zautomatyzowane usługi 
płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płat-
niczych, Usługi związane z kartami płatniczymi, Udostępnianie 
wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektro-
nicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów i zlokali-
zowanych w sklepach detalicznych, Obsługa kart do transakcji 
płatniczych, Doradztwo finansowe w zakresie przeprowadza-
nia bezgotówkowych transakcji płatniczych, Usługi związane 
z kartami kredytowymi i kartami płatniczymi, Wydawanie 
certyfikatów upominkowych, które mogą być zrealizowane 
poprzez wymianę na towary lub usługi, Emisja bonów war-
tościowych w postaci bonów upominkowych, Emisja bonów 
wartościowych, Wydawanie bonów używanych jako pienią-
dze, Emisja i wykupywanie bonów wartościowych, Wydawa-
nie kart przedpłaconych i bonów, Emisja talonów, kuponów 
i bonów wartościowych, Udzielanie informacji związanych 
z emisją bonów wartościowych, Wydawanie bonów warto-
ściowych w związku z programami lojalnościowymi, Emisja 
bonów wartościowych w związku z programami motywa-
cyjnymi, Usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów 
na zakup towarów, Emisja bonów wartościowych w ramach 
programu członkowskiego dla klientów, Wydawanie kart 
do płatności elektronicznych w związku z programami bo-
nusowymi i programami nagród, 39 Usługi pocztowe, Usługi 

przekazywania poczty, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, 
Dostarczanie poczty, Dostarczanie przesyłek pocztowych, 
Dostarczanie poczty przez kuriera, Dostarczanie i przekiero-
wanie poczty, Organizowanie dostawy towarów przez pocztę, 
Dostarczanie korespondencji pocztą i/lub kurierem, Wynajem 
skrzynek pocztowych, Frankowanie przesyłek pocztowych, 
Udzielanie informacji związanych z kodami pocztowymi, Usłu-
gi kurierskie, Usługi doręczania paczek, Usługi dostawcze, Do-
stawa przesyłek, Dostarczanie przesyłek.

(210) 531842 (220) 2021 07 20
(731) JANKOWSKA MAGDALENA KREM DE LA KREM, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) KREM DE LA KREM
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy 
kosmetyków, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki kolorowe, Mydła kosmetyczne, Wata kosmetycz-
na, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu, Kremy 
kosmetyczne, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla 
dzieci, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do użyt-
ku osobistego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty 
kosmetyczne do włosów, Kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i prysznicowe, Kosmetyki do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Lakiery nawierzchniowe do paznok-
ci, Preparaty do włosów, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów ko-
smetycznych, Usługi sklepów detalicznych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi 
reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących 
towarów: Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki 
organiczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki funkcjonalne, 
Kosmetyki kolorowe, Mydła kosmetyczne, Wata kosmetycz-
na, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki do makijażu, Kremy 
kosmetyczne, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla 
dzieci, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki do użyt-
ku osobistego, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Preparaty 
kosmetyczne do włosów, Kremy chroniące przed słońcem 
[kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki 
nielecznicze i preparaty toaletowe, Preparaty kosmetyczne 
do kąpieli i prysznicowe, Kosmetyki do paznokci, Preparaty 
do pielęgnacji paznokci, Lakiery nawierzchniowe do paznok-
ci, Preparaty do włosów, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Akcesoria kosmetyczne, Perfumy, Pre-
paraty zapachowe, Świece, Woski zapachowe.

(210) 532010 (220) 2021 07 27
(731) STUDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STUDI
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(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.01.05, 26.03.01, 
26.03.07, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.01.20

(510), (511) 9 Filmy kinematograficzne, Urządzenia 
do nadawania programów telewizyjnych, Urządzenia 
i przyrządy radiowe, Nagrywarki dźwięku, Nośniki do re-
jestracji dźwięku, Nośniki dźwięku, Odtwarzacze dźwięku, 
Cyfrowe taśmy audio, Taśmy audio, Taśmy wideo, Urzą-
dzenia audiowizualne i fotograficzne, Taśmy do rejestracji 
dźwięku, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwię-
ku i obrazu, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania 
obrazu, 16 Papier i karton, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz 
artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Druki, Fotografie, Bloczki 
do notowania, Broszury drukowane, Drukowane mate-
riały piśmienne, Kalendarze, Karty okolicznościowe, Karty 
upominkowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Produkcja filmów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach 
internetowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo marketingo-
we w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Dystry-
bucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie 
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, Oferowanie i wynajem przestrzeni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, 
Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Inter-
necie, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu re-
klamowego i mediów, Organizacja i prowadzenie prezen-
tacji produktów, Przygotowywanie i prezentacja pokazów 
audiowizualnych w celach reklamowych, Administrowanie 
konkursami w celach reklamowych, Agencje reklamowe, 
Analizy w zakresie reklamy, Edycja postprodukcyjna reklam, 
Kampanie marketingowe, Negocjowanie kontraktów rekla-
mowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji 
medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Planowanie strategii 
marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Pro-
dukcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
do celów reklamowych, Produkcja wizualnych materiałów 
reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projek-
towanie materiałów reklamowych, Promocja serii filmów 
na rzecz osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich w Internecie, Publikacja treści reklamowych, Re-
klama, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, 41 Produkcja fil-
mów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja 
filmów na temat piłki nożnej, Udostępnianie filmów onli-
ne nie do pobrania, Udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem płatnej 
telewizji, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji fil-
mów, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych 
za pomocą internetu, Udostępnianie wyposażenia studiów 
filmowych, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i tele-
wizyjnych, Montaż taśm wideo, Montaż taśm dźwiękowych, 

Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multime-
dialna i usługi fotograficzne, Adaptacja i montaż kinemato-
graficzny, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, 
Dubbing, Dubbing do filmów, Edycja nagrań audio, Edycja 
nagrań wideo, Edycja zdjęć, Produkcja filmów kinowych, 
Fotografia, Montaż filmów, Nagrywanie i produkcja nagrań 
dźwiękowych, Nagrywanie na taśmach wideo, Obsługa 
sprzętu wideo i audio do produkcji programów radiowych 
i telewizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, 
Produkcja animowanych fragmentów na taśmie filmowej, 
Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animo-
wanych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych 
i wideo, Produkcja edukacyjnych programów telewizyj-
nych, Produkcja efektów specjalnych do filmów, Produkcja 
efektów specjalnych do radia, Produkcja filmów na taśmach 
wideo, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produk-
cja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja konkur-
sów talentów, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, Produkcja obrazów animowanych, Produkcja 
prezentacji audiowizualnych, Produkcja programów ani-
mowanych i z udziałem aktorów, Produkcja programów te-
lewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja radiowa, fil-
mowa i telewizyjna, Produkcja taśm dźwiękowych w celach 
rozrywkowych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Re-
alizacja filmów w studiach, Realizacja nagrań audiowizual-
nych, Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja filmów 
kinematograficznych, Realizacja rozrywki na żywo, Realizo-
wanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowa-
nie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Reżyseria 
filmowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sprzedaż 
programów telewizyjnych do kilku stacji, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie roz-
rywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Usłu-
gi edycji nagrań audio i wideo, Usługi fotografów, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i tele-
wizyjnych, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi w zakre-
sie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań 
wideo i filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki w for-
mie filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki w po-
staci materiałów wideo, Zapewnianie obiektów i sprzętu 
do studia nagrań, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, 
rozrywki, sportu i kultury, Dostarczanie filmów, nie do po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żąda-
nie, Dystrybucja filmów, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie 
muzyki i rozrywki, Obsługa studia filmowego, Organizacja 
imprez rozrywkowych, Organizowanie festiwali, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Oświetlenie 
sceniczne do celów rozrywkowych, Planowanie pokazów 
filmów, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, 
Produkcja programów dokumentalnych, Przeprowadza-
nie wywiadów ze współczesnymi osobistościami w celach 
rozrywkowych, Przygotowywanie napisów do filmów, 
Rozrywka, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozryw-
ka on-line, Usługi agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi 
dziennikarskie, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi 
rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi rozrywko-
we oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy 
danych lub z Internetu, Usługi rozrywkowe w formie wideo.

(210) 532062 (220) 2021 07 28
(731) FOOD HALL BROWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FOOD HALL BROWARY

(531) 27.05.01, 27.05.09, 02.01.01, 02.01.23, 09.07.01, 09.07.25
(510), (511) 36 Pobieranie czynszów, Dzierżawa lub wyna-
jem budynków, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlo-
wych, Wynajem budynków, Wynajem miejsca w punkcie 
sprzedaży detalicznej, Wynajem pomieszczeń handlowych, 
Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem nieruchomo-
ści, 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Re-
zerwacja stolików w restauracjach, Udostępnianie informacji 
w postaci przepisów na drinki, Bary, Bary przekąskowe, Bary 
sałatkowe, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napo-
jów], Koktajlbary, Kawiarnia, Oferowanie żywności i napo-
jów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Organizowanie bankietów, Restauracje serwujące wykwint-
ne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów 
w pubach z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Usługi barmanów, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i na-
pojów, Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzone 
napoje, innych niż automaty sprzedające, Wynajem zastaw 
stołowych, Wypożyczanie bielizny stołowej, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypo-
życzanie mebli na konferencje, Wypożyczanie mebli na pre-
zentacje, Wypożyczanie mebli na wystawy, Wypożyczanie 
naczyń, Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypożyczanie 
stołów do wnętrz, Wypożyczanie urządzeń gastronomicz-
nych, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Restauracje 
oferujące dania na wynos.

(210) 532082 (220) 2021 07 28
(731) AUDITUS FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.11.02, 26.11.12, 26.03.23, 
26.04.02, 26.04.05, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22

(510), (511) 41 Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna.

(210) 532126 (220) 2021 07 29
(731) PRZEMYK GRACJA GREYSE, Legnica
(540) (znak słowny)
(540) GREYSE
(510), (511) 18 Nosidełka kangurki niemowlęce, Chusty 
do noszenia niemowląt, 25 Odzież, Bluzy dresowe, Bluzki, 
Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy z kapturem, Odzież wierzch-

nia dla kobiet, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Kurtki, 
Kurtki [odzież], Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki 
wierzchnie, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Odzież ciążowa, Odzież dziecięca, Odzież męska, dam-
ska i dziecięca, Topy ciążowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi rekla-
mowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 532134 (220) 2021 07 29
(731) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawa-
nia, Zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą 
łuku elektrycznego, Frezarki, Frezarki [do obróbki meta-
lu], Giętarki, Giętarki do blach, Giętarki do obróbki meta-
lu, Giętarki [do obróbki metalu], Giętarki do rur, Maszyny 
do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do drukowania 
na arkuszach blach, Maszyny do cięcia [do obróbki me-
talu], Maszyny do docierania [do obróbki metali], Maszy-
ny do gładzenia do obróbki metali, Maszyny do obróbki 
metali, Maszyny do obróbki skrawaniem metali, Maszyny 
do perforowania [do obróbki metali], Spawarki laserowe, 
Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne spawarki 
łukowe, Spawarki elektryczne, Spawarki łukowe, Przecinarki 
[obrabiarki], Tokarki, Tokarki automatyczne, Tokarki [do ob-
róbki metalu], Tokarki [maszyny], Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki [obróbka metali], 
Automatyczne prasy do obróbki metali, Maszyny do cięcia 
metali, Maszyny do formowania metali, 9 Drukarki lasero-
we, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycznych, 
Lasery, Lasery, nie do celów medycznych, Sprzęt laserowy 
nie do celów medycznych, Lasery do użytku przemysłowe-
go, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje elektryczne, 
Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami 
przemysłowymi, Programy sterujące komputerowe, na-
grane, Aplikacje komputerowe do pobrania, 37 Instalacja, 
konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Usługi elektryków, Naprawa i kon-
serwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania 
metali, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania meta-
li, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki 
metali, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, 40 Usługi spawalnicze, 
Drukowanie 3D, Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, 
Grawerowanie laserowe, Grawerowanie matryc, Kowal-
stwo, Cieplna obróbka metali, Obróbka metali, Trasowanie 
laserem, Usługi produkcji i wykańczania metali, Wykańcza-
nie metali, Cięcie metalu, Cięcie stali, Obróbka cieplna i na-
kładanie powłok na stal, Obróbka materiałów wiązką lasero-
wą, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.

(210) 532135 (220) 2021 07 29
(731) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawa-
nia, Zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą 
łuku elektrycznego, Frezarki, Frezarki do obróbki ceramiki 
i metalu, Frezarki [do obróbki metalu], Frezarki i szlifierki 
do obróbki ceramiki i metalu, Giętarki, Giętarki do blach, Gię-
tarki do obróbki metalu, Giętarki [do obróbki metalu], Gię-
tarki do rur, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Ma-
szyny do drukowania na arkuszach blach, Maszyny do cię-
cia [do obróbki metalu], Maszyny do docierania [do obróbki 
metali], Maszyny do gładzenia do obróbki metali, Maszyny 
do obróbki metali, Maszyny do obróbki skrawaniem meta-
li, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Spawarki 
laserowe, Urządzenia do spawania laserowego, Elektryczne 
spawarki łukowe, Spawarki elektryczne, Spawarki łukowe, 
Przecinarki [obrabiarki], Tokarki, Tokarki automatyczne, 
Tokarki [do obróbki metalu], Tokarki [maszyny], Maszyny 
i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki [obrób-
ka metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, Maszyny 
do cięcia metali, Maszyny do formowania metali, 9 Drukarki 
laserowe, Instalacje laserowe, inne niż do celów medycz-
nych, Lasery, Lasery, nie do celów medycznych, Sprzęt la-
serowy nie do celów medycznych, Lasery do użytku prze-
mysłowego, Elektryczne instalacje sterujące, Instalacje elek-
tryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania pro-
cesami przemysłowymi, Programy sterujące komputerowe, 
nagrane, Aplikacje komputerowe do pobrania, 37 Instala-
cja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja maszyn 
i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa 
i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa 
maszyn i sprzętu do obróbki metali, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi 
do obróbki metali, 40 Usługi spawalnicze, Drukowanie 3D, 
Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, Grawerowanie la-
serowe, Grawerowanie matryc, Kowalstwo, Cieplna obróbka 
metali, Obróbka cieplna powierzchni metali, Obróbka meta-
li, Trasowanie laserem, Usługi produkcji i wykańczania meta-
li, Wykańczanie metali, Cięcie metalu, Cięcie stali, Obróbka 
cieplna i nakładanie powłok na stal, Obróbka materiałów 
wiązką laserową, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu.

(210) 532137 (220) 2021 07 29
(731) CENTRUM MASZYN CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Elektryczne urządzenia do spa-
wania, Zrobotyzowane elektryczne urządzenia do spawa-
nia, Zrobotyzowane urządzenia do spawania za pomocą 

łuku elektrycznego, Frezarki, Frezarki [do obróbki metalu], 
Frezarki i szlifierki do obróbki ceramiki i metalu, Giętar-
ki, Giętarki do blach, Giętarki do obróbki metalu, Giętarki 
[do obróbki metalu], Giętarki do rur, Maszyny do drukowa-
nia na cienkiej blasze, Maszyny do drukowania na arkuszach 
blach, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny 
do docierania [do obróbki metali], Maszyny do obróbki 
metali, Maszyny do perforowania [do obróbki metali], Spa-
warki laserowe, Urządzenia do spawania laserowego, Elek-
tryczne spawarki łukowe, Spawarki elektryczne, Spawarki 
łukowe, Przecinarki [obrabiarki], Tokarki, Tokarki automa-
tyczne, Tokarki [do obróbki metalu], Tokarki [maszyny], Ma-
szyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Gładzarki 
[obróbka metali], Automatyczne prasy do obróbki metali, 
Maszyny do cięcia metali, Maszyny do formowania metali, 
9 Drukarki laserowe, Instalacje laserowe, inne niż do celów 
medycznych, Lasery, Lasery, nie do celów medycznych, 
Sprzęt laserowy nie do celów medycznych, Lasery do użyt-
ku przemysłowego, Elektryczne instalacje sterujące, Insta-
lacje elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego stero-
wania procesami przemysłowymi, Programy sterujące kom-
puterowe, nagrane, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa i konserwacja 
maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Na-
prawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, 
Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i narzędzi do obróbki metali, 40 Usługi spawalnicze, Dru-
kowanie 3D, Drukowanie, Frezowanie, Grawerowanie, Gra-
werowanie laserowe, Grawerowanie matryc, Kowalstwo, 
Cieplna obróbka metali, Obróbka cieplna powierzchni me-
tali, Obróbka metali, Trasowanie laserem, Usługi produkcji 
i wykańczania metali, Wykańczanie metali, Cięcie metalu, 
Cięcie stali, Obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, 
Obróbka materiałów wiązką laserową, Obróbka [obróbka 
mechaniczna] metalu.

(210) 532224 (220) 2021 08 02
(731) SOWA PIOTR, Mielec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEKARNIA PIZZY

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 01.15.05, 07.15.01, 13.03.02, 
13.03.07, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 
26.04.22

(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.



Klasa 
towarów

Numery zgłoszeń

1 2

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 519825, 526614, 527884, 527885, 528718, 528985, 528986, 529986, 530450, 531608, 531609, 531610, 531773

2 519825, 529393, 529394, 530450

3 507614, 521755, 526094, 528671, 528673, 528789, 528791, 529502, 530403, 530642, 530906, 530963, 530982, 
531446, 531507, 531617, 531842

4 531048, 531475, 531614

5 521755, 526094, 527884, 527885, 527906, 528421, 528640, 528673, 528789, 528791, 528848, 528852, 528859, 
528863, 528865, 529502, 529953, 529986, 530403, 530486, 530488, 530489, 530642, 530982, 531560, 531572, 
531589, 531617, 531620, 531827, 531828

6 528111, 528718, 528803, 529179, 529189, 529190, 529614, 529861, 531318

7 507614, 528718, 528803, 528895, 528896, 529861, 530959, 531318, 531548, 531553, 532134, 532135, 532137

8 507614, 524211, 528718, 528895, 528896, 529179

9 523517, 528673, 528718, 528789, 528791, 529189, 529190, 529419, 529861, 530023, 530315, 530464, 530473, 
530567, 530975, 531318, 531332, 531447, 531475, 531525, 531559, 531655, 532010, 532134, 532135, 532137

10 528789, 528791, 529189, 529190, 530982, 531572

11 523404, 524211, 528111, 528718, 528789, 528791, 529189, 529190, 530464, 530467, 530939, 530975, 531475, 
531496, 531515

12 528718, 529175, 529189, 529190, 530944, 530959, 531548

13 526621

14 526754, 528671, 528673, 529795, 529796

16 529011, 529189, 529190, 529955, 530023, 530562, 530880, 531345, 531449, 531473, 531476, 531572, 531833, 
532010

17 519825, 530887, 531496

18 528390, 529189, 529190, 529795, 529796, 530048, 530942, 530943, 531383, 531384, 531385, 531386, 531387, 
531388, 531691, 531692, 531693, 532126

19 519825, 528111, 529189, 529190, 530450, 530887, 531468, 531471

20 521063, 528111, 528463, 529176, 529189, 529190, 529218, 529393, 529394, 529861, 529955, 530892, 531480

21 513776, 527884, 527885, 528111, 528789, 528791, 529176, 529189, 529190, 530467, 530562, 530900, 531583

22 529189, 529190, 529218

23 529176

24 528390, 529176, 529189, 529190, 530927, 531480

25 527906, 528390, 528673, 528718, 529189, 529190, 529795, 529796, 530314, 530927, 530942, 530943, 531491, 
531600, 531691, 531692, 531693, 532010, 532126

26 528673

27 529189, 529190

28 527906, 528671, 528673, 529011, 529175, 529189, 529190, 530910, 531345, 531548

29 526600, 528671, 528673, 529997, 530009, 530440, 530442, 530698, 530699, 530701, 531325, 531451, 531717

30 521008, 524145, 524254, 526600, 528671, 528673, 529658, 529997, 530009, 530441, 530642, 530698, 530699, 
530701, 530784, 530785, 530787, 531325, 531558, 531563, 531632, 531717, 531777

31 526600, 529986, 530885, 531325, 531446, 531631, 531717

32 521692, 526600, 527906, 528673, 528885, 529956, 530006, 530467, 530562, 530732, 530800, 530893, 531436, 
531620, 531717
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33 524265, 530732, 530738, 530739, 530740, 530893, 530958, 530961, 531597

34 519415, 531567

35 514816, 519415, 520263, 521063, 523517, 524145, 524211, 524254, 524319, 524497, 527782, 527884, 527885, 
527906, 528111, 528157, 528671, 528673, 528885, 529057, 529175, 529176, 529179, 529365, 529367, 529368, 
529369, 529370, 529371, 529373, 529375, 529419, 529421, 529642, 529658, 529795, 529796, 529861, 529954, 
529955, 529959, 529986, 530023, 530030, 530079, 530314, 530383, 530385, 530411, 530464, 530551, 530562, 
530695, 530713, 530794, 530886, 530904, 530905, 530907, 530908, 530942, 530943, 530955, 530982, 531080, 
531318, 531354, 531447, 531449, 531473, 531476, 531481, 531484, 531491, 531516, 531526, 531539, 531554, 
531557, 531563, 531572, 531594, 531595, 531596, 531600, 531653, 531655, 531691, 531692, 531693, 531730, 
531739, 531833, 531842, 532010, 532126

36 527906, 529500, 530030, 530079, 530376, 530383, 530385, 530411, 530460, 530551, 530695, 530836, 530948, 
530967, 530968, 530970, 530971, 530973, 531449, 531454, 531506, 531546, 531594, 531595, 531596, 531833, 
532062

37 514816, 521063, 527995, 528803, 529365, 529367, 529368, 529369, 529370, 529371, 529373, 529375, 529421, 
529500, 529861, 530030, 530383, 530385, 530411, 530564, 530567, 530794, 530907, 530967, 530968, 530970, 
530971, 530973, 531475, 531509, 531546, 531559, 531594, 531596, 531604, 531709, 532134, 532135, 532137

38 507217, 524319, 529011, 529419, 530023, 530567, 530794, 531655

39 514816, 529500, 529861, 530079, 530948, 531318, 531354, 531525, 531546, 531595, 531608, 531609, 531610, 
531614, 531833

40 516465, 521063, 524145, 527995, 528463, 528789, 528791, 529955, 530383, 530385, 530411, 530562, 530908, 
531608, 531609, 531610, 531620, 532134, 532135, 532137

41 524319, 527906, 527909, 527910, 527996, 528559, 528671, 528673, 528789, 528791, 529011, 529379, 529419, 
529533, 529945, 530023, 530315, 530376, 530551, 530562, 530794, 530904, 530905, 530917, 531080, 531331, 
531339, 531354, 531449, 531487, 531493, 531525, 531543, 531555, 531572, 531576, 531653, 531655, 532010, 
532082

42 521063, 523517, 524497, 527782, 528789, 528791, 529419, 529955, 529958, 530023, 530030, 530142, 530383, 
530385, 530411, 530564, 530567, 530766, 530794, 530878, 530907, 530908, 530959, 531080, 531341, 531354, 
531447, 531449, 531475, 531509, 531607, 531634, 531653, 531655, 531691, 531692, 531693, 532126

43 520263, 524145, 527909, 527910, 529455, 529954, 529959, 530467, 530562, 530917, 531331, 531344, 531360, 
531451, 531465, 531478, 531483, 531539, 531546, 531558, 531603, 531632, 532062, 532224

44 528789, 528791, 529380, 529386, 530904, 530905, 531444, 531543, 531680

45 528887, 530567, 530794, 531546, 531604, 531655
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WYKAZ ALFABETYCZNY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

„ZAKLĘTE W SZKLE” DANIA RESTAURACYJNE 530009

2KOŁA.PL 531516

4MOVE Festiwal Vitamin 531436

A.D. 1891 SOPLICA 524265

ABSOLWENT CZYSTY WYRÓŻNIONA  
POLSKA MARKA KRYSTALICZNIE CZYSTY  
SMAK MARKA POLSKA  
ZBOŻOWY SPIRYTUS 530738

ABSOLWENT WYRÓŻNIONA POLSKA  
MARKA Cytrynówka ORZEŹWIA  
OWOCOWYM SMAKIEM 530739

ABSOLWENT WYRÓŻNIONA  
POLSKA MARKA Wiśnia  
ORZEŹWIA OWOCOWYM SMAKIEM 530740

ADAM KUCHNIA GESSLER 529997

Adamo 531465

AJG od 1990 531604

AKADEMIA Sketchnotingu Agaty Jakuszko 527996

ALGEN-TECH 531446

ALIGN 528791

ANAKETON 531827

APM BUSINESS PARK 529500

Asparomag B6 ZDROWE KORZYŚCI 528865

AUDITUS FILMS 532082

AWAKEN 528157

AXOME 530963

AZURO 530450

B Blendima 531553

Baikadent Afto-sept 531617

BeeSide 529218

BiaMar GLUTEN FREE 529658

BIO BUM 530403

BIOGAS WOOD BŁAŻEWICZ 531614

Bomba na pluskwy 527885

boo. beloved only one 530892

Botanica Jelitkowo 530971

Brabank Apartamenty 530968

BRABANK APARTAMENTY 530970

Brabank 530967

BROWAR GOSTYNIN 530562

BROWAR WARSZAWSKI 531539

brwiopiekunka 531543

BVT 528111

Cafe dOr 530441

CATERING DIETETYCZNY FITPACK 
eat to be fit 529455

Chata Rolnika 529959

ChR 529954

CICHY KĄCIK 527910

City HUB 514816

Clusiv 531554

CLUSIV 531557

CUD MIÓD 530787

CZYSTA WÓDKA WYBUHOWA 530958

CZYSTY BAŁTYK 530551

Ć ĆMIELÓW 1790 CHODZIEŻ 1852  
Ćmielów Design Studio L LUBIANA POLSKA  
GRUPA PORCELANOWA 531583

DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM 521755

DERPMC 531634

dezal-pro 524211

DICOPEG 531828

DRO-BET 531468

Dro-Bet 531471

DZIK 528671

e KIOSK 531525

ECOPrime 530564

EKSPRESOWI 531484

ELITEBET 530376

elterma 530975

EMS STUDIO URODY  
& Medycyna Estetyczna 531444

ENTEROBALANCE ZDROWE KORZYŚCI 528848

equiheart 531491

ES ETERNITY Spa 529380

Eternity SPA 529386

ETYKLI 530142

e-ubezpieczamy.pl 531454

EXPATIX 530079

FABTOM 530880

FANUCI 532134

FAST & PRO 519825

fix agd.pl 531509

FOOD HALL BROWARY 532062

FOODIE BOX 531603

F-Pay 530695

fridee 531548

FRIMATRAIL frenoplast 530959

Fruvita velliso 530440

FUNLIFE 531576

Gardimax - zerwij z bólem gardła 531572
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GDAŃSK GDYNIA SOPOT HEL  
KRYNICA MORSKA WŁADYSŁAWOWO  
USTKA DĘBKI JURATA MIĘDZYZDROJE  
CHAŁUPY PIASKI KOŁOBRZEG ŁEBA MIELNO  
REWAL KARWIA POBIEROWO JASTARNIA  
ŚWINOUJŚCIE JAROSŁAWIEC  
JASTRZĘBIA GÓRA PUCK ROWY JANTAR  
STEGNA AQUAAMBER GIELO  
REGIONAL POLAND 530467

GENESIS 513776

Gierki 529011

GN GREŃ NIERUCHOMOŚCI 530030

Gorąco Polecam PIEKARNIA 524145

Granat na pluskwy 527884

GREYSE 532126

GRUNDER 528895

GRUNDER 528896

H HERBARIO 529502

H HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK 529421

hanky label www.hankylabel.pl 529955

HARPIKS 531773

HEMMA ORAWSKA 531546

HIGASA CLUB 531596

HIGASA PARK 531595

HIGASA properties 531594

HOLA CARE 531507

HOME POLSKA NIERUCHOMOŚCI 530460

HOTEL MAŁY RZYM 530917

I.A.B Perła Dobrzycy 531478

IDR 531341

interankiety 531447

INTRODUCED BY IQOS 531567

invisalign 528789

IZOLPLAN fundament SP 530887

JR 526754

JUMBALL 530878

just GYM 530904

JUST GYM 530905

KALNAS 531631

KANZEON WROCŁAWSKI CATERING 531360

KARCZMA 1936 Cichy Kącik 527909

KAWIARNIA NA OKRĄGŁO 531483

KDA KRAKOWSKI DOM AUKCYJNY 531449

Kelfield Badania i Rozwój 531607

Kelfield Energetyka Wiatrowa 531609

Kelfield Polskie Centrum Agrofotowoltaiki 531610

Kelfield Pomorski Hub Wodorowy 531608

KIDS The Royal Bee A D MMXX N°1  
premium quality at school ON BOARD 531386

Klixy kapsułki aromatyzujące 519415

KMT STYLE 529175

Kmt Style 529176

Kmt TOOLS 529179

KMWTW KTO MA WIEDZIEĆ TEN WIE  
KTO MA WIEDZIEC TEN WIE  
EWS EWIDENTNIE WBREW SYSTEMOWI  
KMWTV KMWTW.WAR 528390

KONSHURT since 1990 531325

KREM DE LA KREM 531842

KRUGE 532135

LAKART 529393

LAKART 529394

lamanuel 529795

Lappina 530885

LEDON 530464

LEK24 APTEKA ONLINE 530982

LIRA 529986

Little Tiaras 531345

Logiq Labs 527782

LUXFRONT 528463

M lamanuel 529796

M MYLAND 529614

Madama 530766

Mama i ja WODA ŹRÓDLANA 529956

Mama i ja WODA ŹRÓDLANA 530006

MANU-S-PROTECT 530642

MARTIN’S The Best Quality Products  
FINEST CHOCOLATE COLLECTION 521008

Max-Bud Grzegorz Pawłowski 530383

max-bud MAKSIMUM BUDOWNICTWA 530385

MB Monkey Business 531487

MCC 526614

Medical Arts 531680

megafanpage.pl Twoja agencja Social Media 531730

MeloSEN + passiflora ZDROWE KORZYŚCI 528852

Mille Sapori IF&B INALCA  
FOOD & BEVERAGE POLAND WŁOSKA  
AKADEMIA SZEFÓW KUCHNI 529533

MINDGENIC AI YOUR PRODUCTIVITY  
COMPANION 530315

Miód SĄDECKI BARTNIK 530784

Miód SĄDECKI BARTNIK 530785

MIUMMASH HANDCRAFTED  
SHOES & ACCESSORIES 530942

MIXODIL 530486

MK UZDATNIANIE WODY 527995

MM 530943

MROWISKO 528559

MultiGo 531080

MZA 531476

N Nirko 529642

NAPÓJ Q bio energy for slimming 531620

Naranyl 526094

Nexto 531526

niemięso wegański garmaż na Powiślu 524254

Nowe Kolibki 530973
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Ogrody form 530411

OLEOFARM suplement diety NORDISEPT  
Porost islandzki z witaminą C o smaku  
porzeczkowym Porost islandzki na: gardło  
krtań struny głosowe 32 pastylki do ssania 531560

olosport AKADEMIA SPORTU I REKREACJI 531493

OnlyFruits 521692

OSE OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA 530794

Outliner CAMP 529189

OUTLINER FIT 529190

owaowa 530906

P PLATINUM ULTOR NEO GUARD 531048

PARK DZIKICH ZWIERZĄT KADZIDŁOWO 531339

Patryk Hilton 524497

perfecta 530048

PESTKA 529379

PIEC FILIPA 14 531632

PIEKARNIA PIZZY 532224

PK Program 531653

PLANT HUNTER 526600

PLAST-MET AUTOMOTIVE SYSTEMS 530944

PODLASKI SERWIS GEODEZYJNY  
SPÓŁKA Z O.O. 529958

pomarańczowa alternatywa 530732

POMARAŃCZOWA ALTERNATYWA 530893

POMYSŁOWY SKRZAT 530910

POSELA 529953

PositiveonMax ZDROWE KORZYŚCI 528859

POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE  
PRZEZROCZYSTY WYTRZYMUJE  
DO 1000 KG  W życiu zaczyna się kleić  
KLEI METAL, SZKŁO, GUMĘ, DREWNO,  
CEMENT, CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG  
WYTRZYMUJE DO 1000 KG ODPORNY  
NA WODĘ WIĄŻE W 10 MIN  
www.poxipol.com.pl MADE IN URUGUAY  
PRODUCENT: FENEDUR S.A. 528985

POXIPOL 10 min SPOIWO PLASTYCZNE  
WYTRZYMUJE DO 1000 KG  W życiu  
zaczyna się kleić KLEI METAL, SZKŁO, GUMĘ,  
DREWNO, CEMENT, CERAMIKĘ, ITP. 1000 KG  
WYTRZYMUJE DO 1000 KG ODPORNY  
NA WODĘ WIĄŻE W 10 MIN  
www.poxipol.com.pl MADE IN URUGUAY  
PRODUCENT: FENEDUR S.A. 528986

POZIOM ka 531344

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529365

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529367

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529368

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529369

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529370

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529371

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529373

Pracowita w domu i ogrodzie  
pszczółka ekspres 529375

PRĄD Z NATURY.PL 
„kompleksowo-rzetelnie-terminowo” 531559

PROBOARDER 530955

PROFIKA 530948

proinspect GROUP USŁUGI SPRZEDAŻ  
PRODUKCJA BHP PPOŻ 529057

protomaker 516465

Pudoport 529861

Q Pell 530939

QUANTUM MEDIA GROUP 530908

RAXCAR 531709

Receptura 529419

REMGLAS WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁE  
BUDOWA NADZÓR 523404

risen 530886

ROGER PRESTON 530907

SALME 531600

SB Ubieramy meble 531480

SCANDINAVIAN CABLE 531332

SIELSKIE PRZYSMAKI 531717

SILESIA STINT 531354

Simson 531473

SKY HOTEL KRAKÓW 531331

SOKOŁÓW Wygodne w drogę! GRILLOWE  
DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK  
SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA  
UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA  
LODÓWKĄ BEZ CHŁODZENIA maksymalna  
temperatura przechowywania +25°C 530698

SOKOŁÓW Wygodne w drogę! PARÓWKI  
Z SZYNKI 93% MIĘSA DOSKONAŁE  
NA WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK SPECJALNA  
OBRÓBKA TERMICZNA UMOŻLIWIA  
PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ  
BEZ CHŁODZENIA maksymalna temperatura  
przechowywania +25°C 530699

SOKOŁÓW Wygodne w drogę! ŚLĄSKA  
DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ GRILLA  
PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA  
UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA  
LODÓWKĄ BEZ CHŁODZENIA maksymalna  
temperatura przechowywania +25°C 530701

SORELLA 530314

STELLA 531515

ster’g 528718

STEVE REEVE 530927

STIMULAX 530488

STUDI 532010

STYMULAX 530489
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SUKCESja 507217

SULFARINOL 528640

Sweet Home Silesia by Magdalena Nowak 531558

SZTUKA ZE ZDJĘCIA 530473

TEKIO 532137

The Royal Bee A.D. MMXX N°1  
premium quality 531385

The Royal Bee 531383

The Royal Bee 531387

theroyalbee 531388

Think Ployd Records 531555

TOAu 530713

Travinol PLUS ZDROWE KORZYŚCI 528863

TRINESO 530836

TRUST Contract Furniture 521063

Tubbly 523517

UNiFLEX PRO 507614

UZI UZUPEŁNIENIE ZAPOMNIANYCH IDEI 529945

V 531693

Valkiria 526621

VANISH 528421

Vasmann 531481

VCX POWER 531475

Velliso 530442

Viet’s Baguette 531777

VIKI Powered by SGU 530567

VISTULA WOMAN 531692

vistula 531691

Warszawska Fabryka Pomp 528803

WayToSale 531739

WEBE 531496

WIELGOSZ & WSPÓLNICY 528887

Wilcza Metaxa 531597

WKDZIK 528673

WODA ŻRÓDLANA JURA ADVENTURE  
NIEGAZOWANA 528885

WV Women’s Voices Bydgoszcz Festival 530023

wysokie wibracje 531655

XAWERY MIODOWY 531563

Xtreme Fitness 527906

YETI 530900

Z PASTWISKA NA TALERZ 520263

Zakopiańska NATURALNA  
WODA MINERALNA 530800

ZARZĄDZANIE NIEPEWNOŚCIĄ 524319

Zazzz 531589

Złoty Bilet 531833



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.

277596 APPELLA (2021 06 23)
CFE: 27.05.01 14

839267 ATYS (2021 06 18) 9
1228711 HIDROMEK (2021 06 17)

CFE: 27.05.01 7, 12
1364422 OCADO (2017 01 

24, 2016 07 25)
3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 
21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45

1603147 ROYAL DONUTS By Sugar Family  
(2021 03 11, 2021 01 16)
CFE: 08.01.10, 24.09.02, 24.17.02, 26.04.18, 
26.13.01, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.15

30, 
43

1603339 MeiHuan (2021 03 29)
CFE: 24.03.08, 26.11.12, 27.05.24, 28.03.00 30

1603510 oney YOUR MONEY YOUR WAY  
(2021 03 15, 2021 03 12)
CFE: 27.05.10, 29.01.03 9, 35, 36, 38, 42

1603674 SIAN (2021 05 14)
CFE: 27.05.01, 28.03.00 6

1603686 MEIJITECHNO (2021 05 28)
CFE: 27.05.01 9

1603700 2021 06 28)
CFE: 28.03.00 34

1603721 JOUBAT (2021 05 19, 2021 03 23)
CFE: 27.05.01 9

1603734 RMS (2021 02 11) 14



Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

3  1364422 

5  1364422 

6  1364422, 1603674 

7  1228711, 1364422 

9  839267, 1364422, 1603510, 1603686, 1603721 

11  1364422 

12  1228711, 1364422 

14  277596, 1603734 

16  1364422 

20  1364422 

21  1364422 

29  1364422 

30  1364422, 1603147, 1603339 

31  1364422 

32  1364422 

33  1364422 

34  1603700 

35  1364422, 1603510 

36  1364422, 1603510 

37  1364422 

38  1364422, 1603510 

39  1364422 

41  1364422 

42  1364422, 1603510 

43  1603147 

45  1364422



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.

519788 PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA
2021 03 22 32, 33

521765 GRUPA PRZETWÓRCÓW I PRODUCENTÓW 
MLEKA OWCZEGO I KOZIEGO
2021 05 10 29

523220 ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 05 21 27

524605 AVENTISUB LLC
2021 06 11 5

493339 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINA-
CION DE ORIGEN TORO
2021 06 25 29, 30, 31, 32, 33, 35

526475 AETERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 06 22 30

521799 LEK SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 22 5

522265 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMI-
NACIÓN DE ORIGEN RUEDA
2021 07 16 33

524691 SenTec AG
2021 07 23 37

526725 KOEHLER PHARMA GmbH
2021 07 23 5

526017 Rituals International Trademarks B.V.
2021 07 26 3, 4, 5, 11, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 

27, 28, 30, 41, 44
527092 SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS 

SANTOS, B.V.
2021 07 28 44

525564 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- 
-PRODUKCYJNE KARED SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021 08 03 9, 37



INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH  
WOBEC WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH  
na podstawie art. 1526A ustawy – prawo własności przemysłowej

poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowego znaku towarowego,  
wobec którego wpłynął sprzeciw, nazwisko i imię albo nazwę wnoszącego sprzeciw,  

datę wniesienia sprzeciwu, numery klas objętych sprzeciwem.

1582199 AC MARCA BRANDS, S.L.
2021 06 23 1, 3, 5

1582401 GALLETTI S.p.A.
2021 07 12 9, 11, 42



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

31/2021

110

531923

(210) 531923 (220) 2021 07 25
(731) AONESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koronowo
(540) (znak słowny)
(540) Zielony Kocur
(510), (511) 22 Konopie, 31 Konopie, nieprzetworzone.

Informacja ta  
nie powinna  
zostać  
opublikowana

102
22                    531923                                        (wykaz klasowy)
31                   531923                                     (wykaz klasowy)

107 Zielony Kocur       (wykaz alfabetyczny)              531923

15/2021

73

1582357

1582357       WO OM WOOM (2020 12 25, 2020 10 29)
                      CFE: 27.05.01                                                          21

74 21                    1582357                                        (wykaz klasowy)
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