
BIULETYN  
Urzędu Patentowego
znaki towarowe

34/2021



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

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

Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego.

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

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

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

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

* * *

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

* * *

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



Spis treści

OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. ......................  6
Wykaz klasowy znaków towarowych zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ......................... 153
Wykaz alfabetyczny znaków towarowych  zgłoszonych w trybie krajowym po dniu 14 kwietnia 2016 r. ............. 155

INFORMACJE O WYZNACZONYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKACH TOWAROWYCH ................................  159

Wykaz klasowy wyznaczonych po dniu 14 kwietnia 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
międzynarodowych znaków towarowych .................................................................................................................................................. 160

INFORMACJE O SPRZECIWACH WNIESIONYCH WOBEC ZGŁOSZENIA ZNAKU TOWAROWEGO  
na podstawie art. 15217 Ustawy – prawo własności przemysłowej .....................................................................  161



Warszawa, dnia 23 sierpnia 2021 r. Nr ZT34

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) 501489 (220) 2019 06 25
(731) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KEJA
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przy-
gotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi organizowania targów 
i wystaw w celach handlowych, biznesowych, reklamowych, 
Usługi promocji obrotu nieruchomościami, Usługi organizo-
wania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekono-
miczno - organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Usługi doradztwa w zakresie sporzą-
dzania kosztorysów budowlanych, Usługi prowadzenia analiz 
w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, Usługi 
sporządzania kosztorysów budowlanych.

(210) 501490 (220) 2019 06 25
(731) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KEJA RED
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zago-
spodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi 
organizowania targów i wystaw w celach handlowych, 
biznesowych, reklamowych, Usługi promocji obrotu nie-
ruchomościami, Usługi organizowania przetargów na ryn-
ku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami 
użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, Usługi inwestora 
budowlanego w aspekcie ekonomiczno - organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi w zakresie 
sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Po-
średnictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, lokali i po-
wierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Usługi doradztwa w zakresie spo-

rządzania kosztorysów budowlanych, Usługi prowadzenia 
analiz w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, 
Usługi sporządzania kosztorysów budowlanych.

(210) 501492 (220) 2019 06 25
(731) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KEJA GREEN
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przy-
gotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Usługi 
marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, 
do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi organizowania targów 
i wystaw w celach handlowych, biznesowych, reklamowych, 
Usługi promocji obrotu nieruchomościami, Usługi organizo-
wania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalny-
mi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekono-
miczno - organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 
36 Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży domów, 
lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania i administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami 
osiedlowymi i gruntami, Usługi doradztwa w zakresie sporzą-
dzania kosztorysów budowlanych, Usługi prowadzenia analiz 
w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, Usługi 
sporządzania kosztorysów budowlanych.

(210) 501493 (220) 2019 06 25
(731) REMS KURYŁOWICZ POVODÖR SPÓŁKA JAWNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) KEJA GREY
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów 
lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospo-
darowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Usługi organizo-
wania targów i wystaw w celach handlowych, biznesowych, 
reklamowych, Usługi promocji obrotu nieruchomościami, 
Usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami 
mieszkalnymi, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, Usługi inwestora budowlanego w aspek-
cie ekonomiczno - organizacyjnym planowania inwestycji 
budowlanej, 36 Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, Pośrednictwo w nabywaniu, 
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sprzedaży domów, lokali i powierzchni użytkowej, Doradz-
two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami 
mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i gruntami, Usługi do-
radztwa w zakresie sporządzania kosztorysów budowlanych, 
Usługi prowadzenia analiz w zakresie sporządzania koszto-
rysów budowlanych, Usługi sporządzania kosztorysów bu-
dowlanych.

(210) 509357 (220) 2020 01 23
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE CANEXPOL GROUP 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stojadła

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CANEXPOL

(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.18
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfu-
meryjne, olejki eteryczne, środki wybielające, antyperspi-
ranty, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje chroniące 
przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki 
do rzęs, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki 
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosme-
tyczne, lakier do włosów, mydła, odżywki do włosów, olejki 
do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pły-
ny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po gole-
niu, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, prepa-
raty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, 
nielecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, preparaty toaletowe, produkty per-
fumeryjne, szampony, szampony dla zwierząt domowych 
[nielecznicze preparaty do pielęgnacji], środki do czyszcze-
nia zębów, talk kosmetyczny, woda micelarna, woda perfu-
mowana, woda utleniona do celów kosmetycznych, zestawy 
kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne 
niż do celów medycznych, środki do czyszczenia, polerowa-
nia, szorowania i ścierania.

(210) 517025 (220) 2020 08 11
(731) RATAJCZAK ANITA, Kalisz
(540) (znak słowny)
(540) Stara Zielarnia Anita Ratajczak
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suple-
menty diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mine-
ralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, 
probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy 
diety, przeciwutleniające suplementy, suplementy diete-
tyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla 
ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów 
leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt, suplementy diety dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety 
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku diete-
tycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suple-
menty diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety 
poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety 
składające się z aminokwasów, suplementy diety składające 
się z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające 
się z witamin, suplementy diety składające się głównie z ma-
gnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, 
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suple-

menty diety sporządzone głównie z minerałów, suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety 
stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety 
w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplemen-
ty diety z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, 
suplementy diety z pszenicy, suplementy diety zawierające 
drożdże, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su-
plementy diety zawierające enzymy, suplementy diety za-
wierające glukozę, suplementy diety zawierające alginiany, 
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety za-
wierające lecytynę, suplementy diety zawierające olej lniany, 
suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy die-
ty zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety 
zawierające węgiel aktywny, suplementy diety zawierające 
izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek so-
snowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, 
suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy 
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz 
do celów weterynaryjnych, suplementy odżywcze składają-
ce się z ekstraktów z grzybów, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze skła-
dające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składa-
jące się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające 
się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, suplementy 
witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne 
stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suple-
menty z siarą, suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, 
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, ta-
bletki zawierające wapń jako suplementy diety, zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub 
zakonserwowane, zioła do palenia do celów medycznych, 
tradycyjne chińskie zioła lecznicze, leki ziołowe, leki wzmac-
niające, leki weterynaryjne, leki stosowane w chorobach 
układu pokarmowego, leki przeciwgrzybiczne, leki prze-
ciwhistaminowe, leki przeciwmigrenowe, leki przeciwnadci-
śnieniowe, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwrakowe, leki 
przeciwskurczowe, leki do celów stomatologicznych, leki dla 
ludzi, leki cytostatyczne do celów medycznych, leki antyde-
presyjne, leki antyalergiczne, leki do celów weterynaryjnych, 
leki do wszczepiania, leki działające na autonomiczny układ 
nerwowy do celów medycznych, leki hipoglikemizujące, leki 
homeopatyczne, leki na alergię, leki na kiłę, leki pomocnicze 
[wspierające] do celów medycznych, leki przeciw hipokalce-
mii poporodowej, leki przeciw malarii, leki przeciw nowotwo-
rom, leki przeciw zakażeniom skóry, leki przeciwarytmiczne, 
leki przeciwgorączkowe, leki przeciwgorączkowe o działaniu 
uspokajającym, leki przeciwskurczowe, cholinolityczne, leki 
przeciwtrądzikowe, leki przeciwwirusowe do leczenia HIV, 
leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki przeciwwy-
miotne do porannych nudności, leki przeciwzakaźne, leki 
przeciwzakrzepowe, leki regulujące cykl miesiączkowy, leki 
sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia 
tętniczego, leki sercowo-naczyniowe stosowaniu w leczeniu 
wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu 
arytmii, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu 
zastoinowej niewydolności serca (ZNS), leki sercowo-naczy-
niowe stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, leki serco-
wo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia sercowego, 
leki seroterapeutyczne, leki uśmierzające ból do celów 
weterynaryjnych, nieoczyszczone leki w naturalnej formie, 
niesteroidowe leki przeciwzapalne, nośniki uwalniające leki 
w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie 
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preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki uła-
twiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki 
uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek ułatwiających 
uwalnianie preparatów farmaceutycznych, opioidowe leki 
przeciwbólowe, sulfonamidy [leki], 35 usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa 
i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produk-
tów i świadczenia usług, udzielanie porad dla konsumentów 
o produktach, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej suplementów diety 
dla ludzi i zwierząt, usługi handlu detalicznego związane 
z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi handlu detalicz-
nego w zakresie produktów ogrodniczych, usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, 
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku z che-
mikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży 
hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurto-
wej w zakresie kwiatów.

(210) 518033 (220) 2020 09 07
(731) KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.07, 19.01.03, 19.03.09, 19.07.07, 
19.07.25

(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, obuwia, płytek 
ściennych, drzewa, drewna, afiszów, tapet, książek, kartonów, 
korka, styropianu, ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucz-
nych, tkanin i skóry, 16 kleje do materiałów piśmiennych 
i do użytku domowego, w tym kleje do obuwia, płytek ścien-
nych, drzewa, książek, papierów, kartonów, korka, styropianu, 
ceramiki, tworzyw naturalnych i sztucznych, tkanin, skóry, 
szkła, kryształów, porcelany, ceramiki i puzzli, papier, tektura, 
karton, materiały piśmienne, materiały przeznaczone dla ar-
tystów, pędzle malarskie, zeszyty, plakaty, książki, plany lekcji, 
bloki rysunkowe, segregatory, notesy, pudełka z farbami (ar-
tykuły szkolne), plastelina, modelina, glina do modelowania, 
gumki do ścierania, kalendarze, kalki, korektory, kreda do pi-
sania, temperówki, kredki, ołówki, pióra, piórniki, spinacze 
biurowe, tusz, markery, notesy, 18 tornistry szkolne, plecaki, 
torby, torebki, worki, portfele, portmonetki.

(210) 520241 (220) 2020 10 30
(731) CYRZIK LESŁAW MARIAN, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) POLSKA PARTIA PRACY SPRAWIEDLIWOŚCI POKOJU
(510), (511) 45 działalność polityczna, doradztwo politycz-
ne, organizacja spotkań politycznych, badania i analizy po-
lityczne.

(210) 520912 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Dancing, salon, ulica
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magne-
tyczne nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, 
dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, 
dyski optyczne, dyski optyczne komputerowe, dyskietki, fil-
my do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety 
magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do na-
grywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty 
do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki, 
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, ka-
lendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, 
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji 
radiowej, badania rynku i opinii publicznej w tym poprzez 
sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomu-
nikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, 
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz-
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kultural-
nych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, 
festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, 
transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i te-
lewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji 
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizo-
wania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, 
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekre-
acyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wy-
korzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, 
montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, au-
dycje, produkcje radiowe i telewizyjne produkowane wspól-
nie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawni-
cze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych, 
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach 
wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na ta-
śmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia 
nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania 
programów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji me-
teorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów me-
teorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, 
prognozy meteorologiczne.

(210) 520924 (220) 2020 11 13
(731) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Muzyczna poczta UKF
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, ma-
gnetyczne nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty 
wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski 
obliczeniowe, dyski optyczne, dyski optyczne kompute-
rowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy 
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dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety 
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji 
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa-
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządze-
nia nadawcze, 16 dzienniki, czasopisma, periodyki, pro-
spekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki 
okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, 
materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wyko-
rzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych 
oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, 
badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sie-
ci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 
usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi tele-
komunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu 
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, 
muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, 
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, 
konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywa-
nia informacji, transmisja, rozpowszechnianie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi 
w zakresie organizowania imprez informacyjnych, mu-
zycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kul-
turalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, kon-
kursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizu-
alnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworze-
nia audycji radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje 
radiowe i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje 
radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi doty-
czące wypożyczania nagrań dźwiękowych, redagowanie 
tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, re-
portaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach ma-
gnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych 
technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania pro-
gramów radiowych, usługi związane z programami me-
teorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji 
meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów 
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicz-
nych, prognozy meteorologiczne.

(210) 521093 (220) 2020 11 19
(731) REALYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 521746 (220) 2020 12 04
(731) BIEŁKA JAKUB ASTA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) ASTA
(510), (511) 40 ścinanie i obróbka drewna, obróbka drew-
na, piłowanie drewna, 44 chirurgia drzew, wynajem sprzętu 
do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, sadzenie 
drzew, sadzenie drzew ogrodowych.

(210) 522175 (220) 2020 12 14
(731) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Niedźwiady

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLD SHIPMAN WHISKY

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane, 
whisky.

(210) 522832 (220) 2020 12 30
(731) WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorze Zachodnie

(531) 24.17.20, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, 
w tym biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, fi-
gurki z metali nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe 
w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalo-
we, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski 
kompaktowe, w tym audio-wideo oraz komputerowe w tym 
CD-ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki 
danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy (błony) na-
świetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe 
(audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, dia-
pozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci 
pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 bre-
loczki do kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościo-
we, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emble-
maty z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 
16 wyroby do pakowania i przechowywani, dekoracyjne, 
biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze, plaka-
ty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym 
bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papiero-
we, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, ety-
kiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, 
grafiki, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty, komik-
sy, książki, magazyny, mapy geograficzne, materiały druko-
wane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, no-
tatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne, 
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodni-
ki, przybory do pisania, publikacje, ramki na fotografie, repro-
dukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, 
sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tektury, śpiewni-
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ki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, tor-
by do pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne 
w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa pa-
pierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki 
do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne 
ze skóry i imitacji skór, pudełka ze skóry lub imitacji skóry, sa-
kwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole i parasolki, po-
krowce na parasole, walizki, torby, w tym torby na zakupy, 
torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki,  
20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, 
do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub 
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, 
muszle, pianka morska, żółty bursztyn, 21 przybory oraz po-
jemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory ku-
chenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży i ły-
żek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malar-
skich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszcze-
nia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjąt-
kiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, 
porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty 
i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycz-
nych, żagle, torby do transportu i przechowywania materia-
łów luzem, materiały do obicia, do wyściełania i wypełniania, 
z wyjątkiem papieru, tektury gumy lub tworzyw sztucznych, 
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich za-
mienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa 
i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artyku-
ły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi 
agencji informacji handlowej, informacja o działalności go-
spodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w spra-
wach działalności gospodarczej, w tym w zakresie organizo-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwa-
nie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług dla osób trzecich, public relations, kreowa-
nie wizerunku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie 
reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogło-
szeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospektów, druków, 
próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tek-
stów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, 
reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, 
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynaj-
mowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych 
i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi re-
klamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, 
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie 
dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary 
i opakowania, prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy 
i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: promocja sprze-
daży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokal-
nych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego pro-
duktów w szczególności produktów regionalnych, promo-
wanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakre-
sie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekre-
acyjnych, plenerowych, sportowych, historycznych, patrio-
tycznych, rocznicowych oraz usług promocji miasta organi-
zowane lub współorganizowane przez miasto, usługi pro-
mocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach 
CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego, 
usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kase-
tach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elek-

tronicznego w celu promocji miasta i gminy, organizowanie 
giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizo-
wanie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządza-
nie i administrowanie wystawami, giełdami, aukcjami poka-
zami, targami i konkursami, organizowanie i prowadzenie 
przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów 
gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi 
w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowa-
nie do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, 
produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, 
pamiątek, upominków, gadżetów o charakterze reklamo-
wym, flag, sztandarów i proporców reklamowych, bielizny 
stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych wydawnictw 
papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i in-
troligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek, bre-
loków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne lub 
towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych, 
hurtowniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, 
w drodze sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyj-
nych i informatycznych, także poprzez sieć komputerową, 
projektowanie materiałów, ogłoszeń, gadżetów i upomin-
ków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, administro-
wanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nierucho-
mości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gmin-
nym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, 
analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finan-
sowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredytowej jedno-
stek powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapi-
tałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez orga-
nizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, 
spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby 
rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie, usłu-
gi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontene-
rów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organizo-
wanie wycieczek, usługi osób towarzyszących podróżnym, 
usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie miejsc 
na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, 
przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na po-
dróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport 
rzeczny, transport samochodowy, transport statkami, space-
rowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami 
wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja 
transportu, transport kolejowy, transport pasażerski, trans-
port podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie 
wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycz-
nych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizo-
wanie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycie-
czek krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewod-
nikiem, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autoka-
rów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie tury-
styczne, usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi 
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi prze-
wodników turystycznych, usługi planowania podróży, usługi 
rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 usłu-
gi w zakresie udzielania informacji o: edukacji, imprezach roz-
rywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, 
imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, 
seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wysta-
wach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji 
wypoczynku, działalność kulturalna w tym: usługi muzeów 
i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, 
usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, 
a także prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, 
organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, semina-
riów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkursów 
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piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycz-
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, 
organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kul-
turalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i lo-
terii, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja 
miejsc na spektakle, usługi dystrybucji biletów na wydarze-
nia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, 
działalność sportowa w tym organizowanie zawodów spor-
towych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem po-
jazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja programów 
radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreporta-
ży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elek-
troniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, 
w tym publikowanie książek i publikowanie tekstów innych 
niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach 
i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi 
edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 42 wzor-
nictwo przemysłowe.

(210) 523161 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR FIT

(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 

medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523162 (220) 2021 01 14
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIGOR

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, pre-
paraty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 
kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetycz-
ne preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, 
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty 
do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów 
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sa-
nitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, preparaty lecznicze, preparaty 
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów me-
dycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody 
do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, 
suplementy diety, suplementy diety do użytku medyczne-
go, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze 
suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do ce-
lów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, 
zioła lecznicze, herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty bio-
logiczne do celów medycznych, produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, pro-
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla 
niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, okłady do celów 
medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki 
odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia 
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary leczni-
cze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak apa-
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raty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły or-
topedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, protezy 
i sztuczne implanty, okłady do podtrzymywania ciała, okłady 
z lodu do leczenia obrażeń, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, plastry chłodzące do celów medycznych, 
silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, meble i pościel 
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523167 (220) 2021 01 14
(731) NOV-WELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miszewko
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIG LAB

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich w celu 
umożliwienia nabywcom dogodne poznanie i dokonanie 
zakupu w hurtowniach, sklepach specjalistycznych lub 
za pośrednictwem internetu różnorodnych towarów dla spa-
walnictwa, cięcia i obróbki metali jak: gazowe urządzenia 
i aparaty spawalnicze, elektryczne urządzenia i aparaty spa-
walnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych i do cięcia 
metali, suszarki elektryczne do elektrod spawalniczych, ter-
mosy do elektrod spawalniczych, urządzenia i aparaty lase-
rowe do spawania lub cięcia metali, gazowe urządzenia 
i aparaty do cięcia metali, urządzenia i aparatura do cięcia 
metali łukiem elektrycznym, urządzenia i aparatura do cięcia 
metali plazmą, aparatura do lutowania elektrycznego, druty 
do celów spawalniczych, uchwyty spawalnicze ręczne i ma-
szynowe do spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elek-
trycznym, plazmą lub wiązką światła, podstawki magnetycz-
ne pod uchwyty spawalnicze, gazowe i elektryczne urządze-
nia i aparatura do lutowania, roboty przemysłowe do spawa-
nia lub cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub 
wiązką światła, anody do aparatury spawalniczej i do cięcia 
metali, aparatura kontrolno-sterująca elektryczna dla celów 
spawalniczych i ciecia metali za pomocą gazu, wiązki światła 
lub plazmy, przewody elektryczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła, gazem 
lub plazmą, aparaty do pomiaru grubości dla celów spawal-
niczych i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą 
lub wiązką światła, aparaty do radiologii do celów przemy-
słowych stosowane w spawalnictwie i cięciu metali, baterie 
galwaniczne stosowane w technikach spawalniczych, cewki 
dławikowe elektromagnetyczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali, elektroniczne wskazówki emitujące światło 
do zautomatyzowanych aparatów spawalniczych i cięcia 
metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub pla-
zmą, elektryczne złącza do przewodów dla aparatury spa-
walniczej i ciecia metali łukiem elektrycznym, gazem, wiązką 
światła lub plazmą, gazometry stosowane w technikach spa-
walniczych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne dla 
aparatury spawalniczej i cięcia metali, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami spawalniczymi, spawal-
nicze instrumenty pomiarowe, spawalnicze ogniwa elek-
tryczne, osłony końcówek spawalniczych i do spawania i cię-
cia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub 
plazmą, przetwornice elektryczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła lub pla-

zmą, wzorniki dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem 
elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, stoły 
do zautomatyzowanego spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, chłodnice 
do chłodzenia uchwytów spawalniczych do spawania lub 
cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub wiąz-
ką światła, filtry powietrza do urządzeń i aparatury spawalni-
czej, warsztatowej i przemysłowej, butle z gazami spawalni-
czymi, węże do gazu do gazowych urządzeń spawalniczych 
i do gazowego cięcia metali, reduktory ciśnienia do gazo-
wych urządzeń spawalniczych i do gazowego cięcia metali, 
bezpieczniki gazowe do gazowych urządzeń spawalniczych 
i do gazowego cięcia metali, wózki do urządzeń i aparatury 
spawalniczej i do cięcia metali gazem łukiem elektrycznym, 
wiązką światła lub plazmą, akcesoria do urządzeń spawalni-
czych do spawania i lub cięcia metali łukiem elektrycznym, 
gazem, plazmą lub wiązką światła, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, złą-
cza do przewodów elektrycznych, programy sterujące kom-
puterowe do urządzeń spawalniczych i do cięcia i spawania 
laserowego lub plazmowego metali, urządzenia diagno-
styczne nie do celów medycznych, zaciski do przewodów 
stosowane w elektryczności, ekrany przeciw rozpryskowe 
i radiologiczne do celów przemysłowych, filtry promieni ul-
trafioletowych, instrumenty i urządzenia pomiarowe do ce-
lów warsztatowych lub przemysłowych, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem do prac 
spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski ochronne 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski 
do oddychania do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, osłony ochronne na twarz do prac spawalniczych 
i innych prac warsztatowych, ochronne nakrycia głowy, oku-
lary ochronne do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, rękawice ochronne do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, urządzenia do ochrony osobistej przed 
wypadkami, przyłbice ochronne do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, spawalnicze koce azbestowe jako 
sprzęt ochronny, ochraniacze przed porażeniem napięcio-
wym do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, osłony końcówek spa-
walniczych, osłony przeciwodblaskowe do prac spawalni-
czych i innych prac warsztatowych, przyrządy do ochrony 
osobistej przeciw wypadkom do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, ochraniacze kończyn do prac spa-
walniczych i innych prac warsztatowych, ochraniacze 
na uszy do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
sprężarki, pistolety natryskowe do malowania, szlifierki 
do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, narzę-
dzia warsztatowe z napędem elektrycznym i pneumatycz-
nym, narzędzia i przyrządy pomiarowe warsztatowe, klucze 
do śrub, frezy, tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne 
do wszystkich wyżej wymienionych w wykazie urządzeń 
w tym części eksploatacyjne do uchwytów spawalniczych, 
prowadzenie sklepów i hurtowni z różnorodnymi towarami 
dla spawalnictwa, cięcia i obróbki metali jak: gazowe urzą-
dzenia i aparaty spawalnicze, elektryczne urządzenia i apara-
ty spawalnicze, elektrody do urządzeń spawalniczych 
i do cięcia metali, suszarki elektryczne do elektrod spawalni-
czych, termosy do elektrod spawalniczych, urządzenia i apa-
raty laserowe do spawania lub cięcia metali, gazowe urzą-
dzenia i aparaty do cięcia metali, urządzenia i aparatura 
do cięcia metali łukiem elektrycznym, urządzenia i aparatura 
do cięcia metali plazmą, aparatura do lutowania elektryczne-
go, druty do celów spawalniczych, uchwyty spawalnicze 
ręczne i maszynowe do spawania lub cięcia metali gazem, 
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łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, podstawki 
magnetyczne pod uchwyty spawalnicze, gazowe i elek-
tryczne urządzenia i aparatura do lutowania, roboty przemy-
słowe do spawania lub cięcia metali łukiem elektrycznym, 
gazem, plazmą lub wiązką światła, anody do aparatury spa-
walniczej i do cięcia metali, aparatura kontrolno-sterująca 
elektryczna dla celów spawalniczych i ciecia metali za po-
mocą gazu, wiązki światła lub plazmy, przewody elektryczne 
dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem elektrycznym, 
wiązką światła, gazem lub plazmą, aparaty do pomiaru gru-
bości dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem elek-
trycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, aparaty do ra-
diologii do celów przemysłowych stosowane w spawalnic-
twie i cięciu metali, baterie galwaniczne stosowane w tech-
nikach spawalniczych, cewki dławikowe elektromagnetycz-
ne dla celów spawalniczych i cięcia metali, elektroniczne 
wskazówki emitujące światło do zautomatyzowanych apara-
tów spawalniczych i cięcia metali gazem, łukiem elektrycz-
nym, wiązką światła lub plazmą, elektryczne złącza do prze-
wodów dla aparatury spawalniczej i ciecia metali łukiem 
elektrycznym, gazem, wiązką światła lub plazmą, gazometry 
stosowane w technikach spawalniczych, gniazdka, wtyczki 
i inne kontakty elektryczne dla aparatury spawalniczej i cię-
cia metali, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania 
procesami spawalniczymi, spawalnicze instrumenty pomia-
rowe, spawalnicze ogniwa elektryczne, osłony końcówek 
spawalniczych i do spawania i cięcia metali gazem, łukiem 
elektrycznym, wiązką światła lub plazmą, przetwornice elek-
tryczne dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem elek-
trycznym, wiązką światła lub plazmą, wzorniki dla celów spa-
walniczych i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, pla-
zmą lub wiązką światła, stoły do zautomatyzowanego spa-
wania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą 
lub wiązką światła, chłodnice do chłodzenia uchwytów spa-
walniczych do spawania lub cięcia metali gazem, łukiem 
elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, filtry powietrza 
do urządzeń i aparatury spawalniczej, warsztatowej i prze-
mysłowej, butle z gazami spawalniczymi, węże do gazu 
do gazowych urządzeń spawalniczych i do gazowego cięcia 
metali, reduktory ciśnienia do gazowych urządzeń spawalni-
czych i do gazowego cięcia metali, bezpieczniki gazowe 
do gazowych urządzeń spawalniczych i do gazowego cięcia 
metali, wózki do urządzeń i aparatury spawalniczej i do cię-
cia metali gazem łukiem elektrycznym, wiązką światła lub 
plazmą, akcesoria do urządzeń spawalniczych do spawania 
i lub cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub 
wiązką światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, 
elektryczne urządzenia pomiarowe, złącza do przewodów 
elektrycznych, programy sterujące komputerowe do urzą-
dzeń spawalniczych i do cięcia i spawania laserowego lub 
plazmowego metali, urządzenia diagnostyczne nie do ce-
lów medycznych, zaciski do przewodów stosowane w elek-
tryczności, ekrany przeciw rozpryskowe i radiologiczne 
do celów przemysłowych, filtry promieni ultrafioletowych, 
instrumenty i urządzenia pomiarowe do celów warsztato-
wych lub przemysłowych, odzież chroniąca przed wypadka-
mi, napromieniowaniem i ogniem do prac spawalniczych 
i innych prac warsztatowych, maski ochronne do prac spa-
walniczych i innych prac warsztatowych, maski do oddycha-
nia do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
osłony ochronne na twarz do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, ochronne nakrycia głowy, okulary 
ochronne do prac spawalniczych i innych prac warsztato-
wych, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, rękawice ochronne do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, urządzenia do ochrony osobistej przed 

wypadkami, przyłbice ochronne do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, spawalnicze koce azbestowe jako 
sprzęt ochronny, ochraniacze przed porażeniem napięcio-
wym do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, osłony końcówek spa-
walniczych, osłony przeciwodblaskowe do prac spawalni-
czych i innych prac warsztatowych, przyrządy do ochrony 
osobistej przeciw wypadkom do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, ochraniacze kończyn do prac spa-
walniczych i innych prac warsztatowych, ochraniacze 
na uszy do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
sprężarki, pistolety natryskowe do malowania, szlifierki 
do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, narzę-
dzia warsztatowe z napędem elektrycznym i pneumatycz-
nym, narzędzia i przyrządy pomiarowe warsztatowe, klucze 
do śrub, frezy, tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne 
do wszystkich wyżej wymienionych w wykazie urządzeń 
w tym części eksploatacyjne do uchwytów spawalniczych, 
sprzedaż wysyłkowa różnorodnych towarów dla spawalnic-
twa, cięcia i obróbki metali jak: gazowe urządzenia i aparaty 
spawalnicze, elektryczne urządzenia i aparaty spawalnicze, 
elektrody do urządzeń spawalniczych i do cięcia metali, su-
szarki elektryczne do elektrod spawalniczych, termosy 
do elektrod spawalniczych, urządzenia i aparaty laserowe 
do spawania lub cięcia metali, gazowe urządzenia i aparaty 
do cięcia metali, urządzenia i aparatura do cięcia metali łu-
kiem elektrycznym, urządzenia i aparatura do cięcia metali 
plazmą, aparatura do lutowania elektrycznego, druty do ce-
lów spawalniczych, uchwyty spawalnicze ręczne i maszyno-
we do spawania lub cięcia metali gazem, łukiem elektrycz-
nym, plazmą lub wiązką światła, podstawki magnetyczne 
pod uchwyty spawalnicze, gazowe i elektryczne urządzenia 
i aparatura do lutowania, roboty przemysłowe do spawania 
lub cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą lub 
wiązką światła, anody do aparatury spawalniczej i do cięcia 
metali, aparatura kontrolno-sterująca elektryczna dla celów 
spawalniczych i ciecia metali za pomocą gazu, wiązki światła 
lub plazmy, przewody elektryczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła, gazem 
lub plazmą, aparaty do pomiaru grubości dla celów spawal-
niczych i cięcia metali łukiem elektrycznym, gazem, plazmą 
lub wiązką światła, aparaty do radiologii do celów przemy-
słowych stosowane w spawalnictwie i cięciu metali, baterie 
galwaniczne stosowane w technikach spawalniczych, cewki 
dławikowe elektromagnetyczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali, elektroniczne wskazówki emitujące światło 
do zautomatyzowanych aparatów spawalniczych i cięcia 
metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub pla-
zmą, elektryczne złącza do przewodów dla aparatury spa-
walniczej i ciecia metali łukiem elektrycznym, gazem, wiązką 
światła lub plazmą, gazometry stosowane w technikach spa-
walniczych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne dla 
aparatury spawalniczej i cięcia metali, instalacje elektryczne 
do zdalnego sterowania procesami spawalniczymi, spawal-
nicze instrumenty pomiarowe, spawalnicze ogniwa elek-
tryczne, osłony końcówek spawalniczych i do spawania i cię-
cia metali gazem, łukiem elektrycznym, wiązką światła lub 
plazmą, przetwornice elektryczne dla celów spawalniczych 
i cięcia metali łukiem elektrycznym, wiązką światła lub pla-
zmą, wzorniki dla celów spawalniczych i cięcia metali łukiem 
elektrycznym, gazem, plazmą lub wiązką światła, stoły 
do zautomatyzowanego spawania lub cięcia metali gazem, 
łukiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, chłodnice 
do chłodzenia uchwytów spawalniczych do spawania lub 
cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub wiąz-
ką światła, filtry powietrza do urządzeń i aparatury spawalni-
czej, warsztatowej i przemysłowej, butle z gazami spawalni-
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czymi, węże do gazu do gazowych urządzeń spawalniczych 
i do gazowego cięcia metali, reduktory ciśnienia do gazo-
wych urządzeń spawalniczych i do gazowego cięcia metali, 
bezpieczniki gazowe do gazowych urządzeń spawalniczych 
i do gazowego cięcia metali, wózki do urządzeń i aparatury 
spawalniczej i do cięcia metali gazem łukiem elektrycznym, 
wiązką światła lub plazmą, akcesoria do urządzeń spawalni-
czych do spawania i lub cięcia metali łukiem elektrycznym, 
gazem, plazmą lub wiązką światła, elektryczne urządzenia 
kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, złą-
cza do przewodów elektrycznych, programy sterujące kom-
puterowe do urządzeń spawalniczych i do cięcia i spawania 
laserowego lub plazmowego metali, urządzenia diagno-
styczne nie do celów medycznych, zaciski do przewodów 
stosowane w elektryczności, ekrany przeciw rozpryskowe 
i radiologiczne do celów przemysłowych, filtry promieni ul-
trafioletowych, instrumenty i urządzenia pomiarowe do ce-
lów warsztatowych lub przemysłowych, odzież chroniąca 
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem do prac 
spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski ochronne 
do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, maski 
do oddychania do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, osłony ochronne na twarz do prac spawalniczych 
i innych prac warsztatowych, ochronne nakrycia głowy, oku-
lary ochronne do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa-
niem i ogniem do prac spawalniczych i innych prac warszta-
towych, rękawice ochronne do prac spawalniczych i innych 
prac warsztatowych, urządzenia do ochrony osobistej przed 
wypadkami, przyłbice ochronne do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, spawalnicze koce azbestowe jako 
sprzęt ochronny, ochraniacze przed porażeniem napięcio-
wym do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
ochraniacze przeciwiskrowe osobiste, osłony końcówek spa-
walniczych, osłony przeciwodblaskowe do prac spawalni-
czych i innych prac warsztatowych, przyrządy do ochrony 
osobistej przeciw wypadkom do prac spawalniczych i in-
nych prac warsztatowych, ochraniacze kończyn do prac spa-
walniczych i innych prac warsztatowych, ochraniacze 
na uszy do prac spawalniczych i innych prac warsztatowych, 
sprężarki, pistolety natryskowe do malowania, szlifierki 
do metalu, urządzenia warsztatowe pneumatyczne, narzę-
dzia warsztatowe z napędem elektrycznym i pneumatycz-
nym, narzędzia i przyrządy pomiarowe warsztatowe, klucze 
do śrub, frezy, tarcze szlifierskie, części eksploatacyjne 
do wszystkich wyżej wymienionych w wykazie urządzeń 
w tym części eksploatacyjne do uchwytów spawalniczych, 
pokazy sprzętu spawalniczego i do cięcia metali gazem, łu-
kiem elektrycznym, plazmą lub wiązką światła, organizowa-
nie targów i wystaw handlowych i reklamowych w dziedzi-
nie spawania i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, 
plazmą lub wiązką światła, 40 doradztwo w zakresie spawa-
nia i cięcia metali gazem, łukiem elektrycznym, plazmą lub 
wiązką światła.

(210) 523298 (220) 2021 01 19
(731) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RÓWNI SOBIE
(510), (511) 9 Klisze kinematograficzne, Filmy rysunkowe 
animowane, Naświetlone taśmy filmowe, Filmy kinemato-
graficzne, naświetlone, Nagrania magnetyczne, Nagrania 
optyczne, Nagrania magnetyczno-optyczne, Nagrania w for-
mie stałej, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne do na-
uczania, Książki i publikacje elektroniczne, Programy kompu-

terowe - software do gier elektronicznych do pobrania przez 
Internet i za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Dyski i publikacje multimedialne, Nagrania i publikacje mul-
timedialne, Dyski do odczytu laserowego, Dyski i publikacje 
wideo, Oprogramowanie komputerowe, Programy kompu-
terowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do przenoszenia zapisu 
dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, 
Aparaty i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwię-
ków i/lub obrazów wideo i/lub informacji, Hologramy, Dys-
kietki, Nagrania dźwiękowe, Nagrane dyskietki, Dyski do na-
grywania, Płyty kompaktowe, Płyty gramofonowe, Taśmy 
audio, Kasety magnetofonowe, Taśmy wideo, Dyski lasero-
we, Płyty kompaktowe - interaktywne dyski CD-ROM, Cyfro-
we dyski wideo, Aparaty i narzędzia komunikacyjne, Telefo-
ny, Mobilne urządzenia telefoniczne, Ładowarki, Ładowarki 
do telefonów komórkowych, Zestawy bezprzewodowe 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier kom-
puterowych do użycia na telefonach komórkowych i prze-
nośnych, Szafy karaoke, Części i osprzęt wszystkich wyżej 
wymienionych towarów, Nagrane płyty kompaktowe, płyty 
DVD oraz inne nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące 
gry, Dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do po-
bierania, Nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne 
do pobierania, Dyski wideo i publikacje elektroniczne do po-
bierania, 38 Usługi nadawania programów telewizyjnych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja programów 
radiowych, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, Te-
lewizja kablowa, Łączność telefoniczna, Interaktywne usługi 
telefoniczne, Usługi w zakresie przesyłania wiadomości przez 
telefon, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radio-
wych, telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, 
mikrofal i sieci elektrycznej, Usługi telefoniczne, 41 Usługi 
rozrywkowe, Publikowanie, rozrywka, Usługi rozrywkowe 
w postaci programów telewizyjnych, radiowych, kablowych, 
satelitarnych i internetowych, Produkcja, prezentacja i wy-
pożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów 
kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, sateli-
tarnej oraz nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnianie 
programów internetowych nie do pobrania, Interaktywne 
konkursy telefoniczne, Zapewnianie i dostarczanie rozrywki 
za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy kablowych, 
telefonu, sieci komputerowej i Internetu, Organizowanie 
spektakli, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych 
spektakli, filmów, występów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Radiowe programy 
rozrywkowe, Telewizyjne programy rozrywkowe, Rozryw-
ka kinowa, Rozrywka teatralna, Pokazy gier, Usługi rozrywki 
telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności, 
Rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów ko-
mórkowych, Gry internetowe, Obsługa loterii i gier loso-
wych, Usługi w zakresie gier rozrywkowych, Obsługa kasyn, 
Obsługa salonów gier, Usługi kasyna, Gry karciane i turnieje 
w kasynach, Zawody, konkursy, gry i lub widowiska, Loterie, 
Świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług 
na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunika-
cję satelitarną, za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne 
media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo, elek-
tronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Internet,  
on-line oraz za pośrednictwem telewizji, Organizacja, pro-
dukcja i prezentacja wydarzeń w celach kulturalnych i roz-
rywkowych, Organizacja, produkcja, zarządzanie i prezen-
tacja zawodów, konkursów, gier, pokazów gier, quizów, dni 
zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez 
scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów, przedsta-
wień na żywo i imprez z udziałem publiczności, Organizacja, 
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem 
sieci komórkowych lub komputerowych w celach rozrywko-



Nr  ZT34/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 15

wych i/lub edukacyjnych, Udostępnianie gier za pośrednic-
twem telefonów komórkowych lub sieci komputerowych, 
Zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystu-
jących rozpoznawanie głosu, Konkursy i quizy udostępniane 
przez telefony i telefony komórkowe, Prowadzenie i organi-
zacja konkursów przez telefon, Konkursy, quizy i loterie udo-
stępniane on-line.

(210) 523521 (220) 2021 01 24
(731) UNITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)
(540) deltachairs
(510), (511) 20 Krzesła, Biurka i stoły, Stoły, Stoły biurowe, 
Stoły do jadalni, Stoły do pracy, Stoły konferencyjne, Sto-
ły komputerowe, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Meble 
i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Budy, kojce i le-
gowiska dla zwierząt domowych, Drewniane elementy 
krzeseł, takie jak siedziska, oparcia, ramy (nogi krzeseł), 
Materiały nieprzetworzone i półprzetworzone zawarte 
w tej klasie, będące półproduktami takie jak: części krze-
seł, czyli drewniane siedziska, oparcia, nogi, 35 Marketing 
internetowy, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 
Organizowanie usług wynikających z umów z osobami 
trzecimi [handel], Usługi w zakresie handlu i usługi infor-
macyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą.

(210) 523751 (220) 2021 01 27
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) MAMY TO
(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 
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, 
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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-
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 obrazu, 
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi 
automatycznego zapisywania programów telewizyjnych 
zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie 
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania 
muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików w formacie 
elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynaj-
mowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro-
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji 

imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek I innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci 
i serwerów komputerowych.

(210) 523753 (220) 2021 01 27
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TAJEMNICA ZAWODOWA
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, na-
grania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej 
taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków 
optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obra-
zu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputero-
we, Gry elektroniczne, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu 
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elek-
troniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, 
naziemnego, kablowego i światłowodowego, Nadajniki sygna-
łu naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyj-
ne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym 
dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodo-
wanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zesta-
wy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglą-
darkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe za-
wierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów 
telewizyjnych i dźwiękowych - rejestracja dźwięku i obrazu 
na wbudowanym dysku twardym PVR umożliwiająca wybór 
zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), Progra-
my komputerowe, Programy komputerowe umożliwiające 
użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów za pośred-
nictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy do pro-
wadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem kompute-
rowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej tele-
wizji, Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompreso-
wanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywa-
nia, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu 
wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty 
telefoniczne, Monitory, Komputery i urządzenia towarzyszące, 
Komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego 
i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 
35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampa-
nii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele 
reklamowe w środkach masowego przekazu, Usługi produkcji 
audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, 
Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek 
reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/re-
klamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
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mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji 
o działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalno-
ści gospodarczej i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hur-
towni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu inter-
netowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, 
audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwa-
lonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy 
magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, 
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multi-
medialnych, w przenośnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, 
zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, 
Interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, 
zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor-
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu 
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, 
nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, 
odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyj-
nych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału, urzą-
dzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierają-
cych zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych za-
wierających dekoder i Interaktywną przeglądarkę kanałów tele-
wizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających deko-
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych 
i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, ko-
smetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, 
sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych to-
warów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdob-
nym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawni-
ki. bloczki kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, 
chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, etui skórzane na długopi-
sy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, 
wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki 
pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska 
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, 
kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, 
kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki, 
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, 
naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto-
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, orga-
nizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pako-
we, parasole, parasolki, parawany, 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, samo-
chodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, 
słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki skórza-
ne, 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 informacyjnej: 
zbieranie i rozpowszechnianie informacji, Usługi emisji sygnału 
radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania progra-
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabu-
larnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej 
i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu 
cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów 
i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych - Internetu, 
Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarne-
go, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi teleko-
munikacyjne spersonalizowane - zakres dostępu do treści infor-
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo-

nenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji 
od abonenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestnicze-
nia w grach, konkursach, głosowaniach i dokonywania zaku-
pów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klien-
ta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzeda-
ży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację 
z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwia-
niem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej auto-
matycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usłu-
gi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej roz-
rywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z kom-
puterowych baz danych, Umożliwianie dostępu do stron www 
za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak-
tywny portal telewizyjny, Udzielanie informacji i usługi konsulta-
cyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, Dostarczanie do-
stępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi 
poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie serwisów 
internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików w forma-
cie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu do zaso-
bów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, 
Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygna-
łu telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfro-
wego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN - 
przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie 
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie 
dostępu do krajowych I międzynarodowych serwisów i portali 
internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 Usługi 
rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk tele-
wizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumental-
nych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, orga-
nizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interak-
tywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki i usług edu-
kacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, Dostar-
czanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi 
wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku 
i obrazu, 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 for-
macie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi 
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji 
i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organiza-
cji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyj-
nych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych ma-
teriałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, 
czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie 
ich w sieci internetowej, Usługi obsługi technicznej i organi-
zacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywa-
nie i wdrażanie programów komputerowych, Usługi projek-
towe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe 
dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie 
komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie 
usług medialnych - prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą-
ce opracowywania i wdrażania nowych technologii w dzie-
dzinie usług medialnych, Opracowywanie i przekazywanie 
prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych (wyna-
jem komputerów), Hosting i administracja serwerów interne-
towych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci 
i serwerów komputerowych.
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(210) 523900 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC DESLO ACTIVE

(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i cia-
ła, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, 
masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy 
i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do od-
chudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki 
do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Ko-
smetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne 
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, 
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty 
do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dez-
odorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitar-
ne, mianowicie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty 
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, 
Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecz-
nicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody 
do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, 
Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medyczne-
go, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze 
suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznacze-
nia medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Produkty biobójcze do celów medycznych, Preparaty bio-
logiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze 
do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Pro-
dukty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów 
medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty 
i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Pre-
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia 
do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary leczni-
cze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, mianowicie 
aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, Artykuły 
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, Prote-
zy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 523902 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) ALERIC SPRAY

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy 
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twa-
rzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki 
do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetycz-
ne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze 
do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płu-
kania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji 
włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, Produkty 
perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami ko-
smetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przybora-
mi toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty 
farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdro-
wia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów 
medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne 
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy die-
ty, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy die-
ty, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, Dietetyczne substancje przystosowane do celów me-
dycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty 
biobójcze do celów medycznych, Preparaty biologiczne 
do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów 
medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty 
krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do ce-
lów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, 
Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, 
Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów lecz-
niczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła 
lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby 
medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady 
do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia ob-
rażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, 
Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe pla-
stry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów me-
dycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523905 (220) 2021 02 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) APAP migrena

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy 
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twa-
rzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, to-
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Od-
świeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny 
do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będą-
ce przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowi-
cie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki 
eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów 
medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepara-
ty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farma-
ceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów me-
dycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środ-
ki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecz-
nicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby 
medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okła-
dy do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523910 (220) 2021 02 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) APAP migrena APAP M

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 25.05.01, 
19.13.21, 01.15.03

(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy 
i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twa-
rzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, to-
niki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty ko-
smetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Od-
świeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny 
do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty do pie-
lęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane 
płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będą-
ce przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowi-
cie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia 
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki 
eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty 
witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów 
medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne 
wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, 
Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów medycznych, Środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia medycznego, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe 
do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty zioło-
we do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów 
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochod-
ne, Preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Prepara-
ty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farma-
ceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady do celów me-
dycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środ-
ki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne pre-
paraty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecz-
nicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby 
medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, 
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy uła-
twiające poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okła-
dy do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia 
obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabili-
tacji, Plastry chłodzące do celów medycznych, Silikonowe 
plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
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(210) 523911 (220) 2021 02 01
(731) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APAP M

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14, 19.13.21
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami to-
aletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produk-
ty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutycz-
ne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecz-
nicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały 
do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku me-
dycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżyw-
cze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty bio-
bójcze do celów medycznych, Preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Pre-
paraty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecz-
nicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Che-
miczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, 
Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, 
mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medycz-
na, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania 
ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycz-
nych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i po-
ściel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523913 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC DESLO ACTIVE

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami to-
aletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produk-
ty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutycz-
ne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecz-
nicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały 
do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku me-
dycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżyw-
cze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty bio-
bójcze do celów medycznych, Preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Pre-
paraty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecz-
nicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Che-
miczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, 
Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, 
mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medycz-
na, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania 
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ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycz-
nych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i po-
ściel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523914 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC DESLO ACTIVE

(531) 26.13.25, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła 
do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody 
kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepa-
raty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne 
do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zę-
bów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne preparaty 
do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płyna-
mi kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami to-
aletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produk-
ty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutycz-
ne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecz-
nicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały 
do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mine-
ralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające 
leczenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku me-
dycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżyw-
cze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze do celów 
medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów 
medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła 
lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty bio-
bójcze do celów medycznych, Preparaty biologiczne do celów 
medycznych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych, 
Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Pre-
paraty biotechnologiczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzi-
kowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecz-
nicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów me-
dycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Che-
miczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki 
lecznicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, 
Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, 
Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, 
mianowicie aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medycz-
na, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania 
ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycz-
nych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i po-
ściel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(210) 523915 (220) 2021 02 01
(731) Unilab, LP, Rockville, US
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALERIC DESLO ACTIVE

(531) 25.01.19, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, 
serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, ma-
sła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, 
wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, 
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust, Preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czysz-
czenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, Kosmetyczne 
preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne preparaty 
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących 
będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowi-
cie: nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pie-
lęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 
5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgna-
cji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do ce-
lów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne 
dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów medycznych, Środki spo-
żywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty 
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty zio-
łowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów me-
dycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Pro-
dukty bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla 
ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotech-
nologiczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne 
do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty 
i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia 
zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, Żyw-
ność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady 
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycz-
nych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne 
preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecz-
nicze, Preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy 
do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napa-
ry lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, mia-
nowicie aparaty i instrumenty medyczne, Odzież medyczna, 
Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, 
Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania cia-
ła, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy 
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów me-
dycznych, Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pa-
cjentów.

(210) 524018 (220) 2021 02 01
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBELS

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hur-
towego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej w związku ze sprzedażą: mebli, luster, lamp, dywanów 
i innych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 524020 (220) 2021 02 01
(731) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki
(540) (znak słowny)
(540) MEBELS
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hur-
towego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej w związku ze sprzedażą mebli, luster, lamp, dywanów 
i innych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.

(210) 524305 (220) 2021 02 09
(731) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY WIEPRZOWE 

Z DODATKIEM WOŁOWINY 100 g produktu 
uzyskanego z 162 g mięsa BEZ DODATKU 
BARWNIKÓW I FOSFORANÓW WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BIAŁKA

(531) 05.01.01, 24.15.03, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02, 
26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 25.05.99, 27.05.01, 29.01.15

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

(210) 524315 (220) 2021 02 07
(731) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska
(540) (znak słowny)

(540) BRICK PAVING
(510), (511) 19 Niemetalowe materiały budowlane w tym 
betonowa kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, beto-
nowe płyty chodnikowe i tarasowe.

(210) 524518 (220) 2021 02 12
(731) MACHOWSKI MICHAŁ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ROLLSCHOOL
(510), (511) 41 Nauka jeżdżenia na rolkach, usługi szkole-
niowe dotyczące jazdy na rolkach, organizowanie poka-
zów jazdy na rolkach, wynajem sprzętu sportowego, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń 
i pokazów w zakresie kultury fizycznej, ćwiczeń gimna-
stycznych, Edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, 
Edukacja w dziedzinie ekologii, Promocja kultury fizycznej 
i sportu oraz aktywnego trybu życia, Propagowanie zdro-
wego stylu życia, Usługi trenerskie, Organizowanie imprez 
integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, Organizowa-
nie i obsługa imprez okolicznościowych, Organizowanie 
obozów sportowych, Organizowanie wyjazdów sporto-
wych i rekreacyjnych.

(210) 524899 (220) 2021 02 18
(731) STRĘK TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

ECOTECTO, Tokarnia
(540) (znak słowny)
(540) ECOTECTO
(510), (511) 19 Zaprawy budowlane, materiały wiążące 
w budownictwie, tynk, ścienne okładziny niemetalowe, bu-
dowlane materiały niemetalowe, beton i wyroby z betonu, 
powłoki cementowe, w tym ognioodporne i izolacyjne, po-
włoki wapienne, materiały budowlane służące do dekoracji 
wykańczanych powierzchni budowlanych obiektów wszel-
kiego typu, szkło, Wyroby z mineralnych surowców nieme-
talicznych, Wyroby ścierne, Techniczne wyroby ceramiczne, 
płytki ceramiczne, Kafle, Dachówki, Cegły w tym ozdobne, 
37 Roboty budowlane związane z wznoszeniem obiektów 
wszelkiego rodzaju i ich wykańczaniem oraz konserwacją 
renowacją, dekoracją, izolacją, Roboty instalacyjne: elek-
tryczne, wodno-kanalizacyjne, sanitarne, nadzór budowlany, 
usługi budowlane związane ze stosowaniem uniwersalnej 
zaprawy budowlanej, Naprawy w zakresie prac budowla-
nych, Usługi wykonawstwa inwestycyjnego, Usługi rozbiór-
ki budowli, Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych 
drewna i metali w budownictwie, Usługi w zakresie budow-
lanych prac dekoracyjnych, Wypożyczanie maszyn i sprzętu 
budowlanego, Sprzątanie obiektów, Mycie elewacji, Montaż 
domów modułowych w tym z elementów prefabrykowa-
nych, Doradztwo w zakresie nowej generacji materiałów 
używanych w budownictwie i ekologicznym wykańcza-
niu wnętrz, Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,  
42 Usługi projektowe w zakresie budownictwa urbanistyki, 
architektury, projektowanie konstrukcji, budynków, Wykony-
wanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakre-
sie budownictwa: usługi w zakresie architektury, planowania 
urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologicz-
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonaw-
cze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania 
techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska 
w tym w zakresie materiałów używanych do wznoszenia bu-
dowli i wykańczania wnętrz, dekoracja wnętrz, Wzornictwo 
przemysłowe, Projektowanie wnętrz obiektów.
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(210) 524988 (220) 2021 02 19
(731) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sc stretchconcept

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucz-
nych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucz-
nego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Tworzywa sztuczne do pa-
kowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powie-
trza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, Folie 
rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pako-
wania, Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z fo-
lii z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej 
z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, 
Torebki polietylenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowania na żywność, Torby z folii bąbelko-
wej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Torby z tworzyw sztucznych do owijania opakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby rekla-
mowe z nadrukiem, Worki z tworzyw sztucznych na odpady, 
Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma samoprzylepna, 
17 Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie do ściółkowania, 
Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z tworzyw sztucznych 
[półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowa-
nia, Folie z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 
Folie polipropylenowe, inne niż do zawijania lub pakowania, 
Folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub pakowania], 
Folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, 
Folie celulozowe [inne niż do pakowania lub zawijania], Fo-
lie poliestrowe, inne niż do zawijania lub pakowania, Folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w leśnictwie, Folie wodo-
odporne z tworzyw sztucznych [inne niż do pakowania], 
Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż do pakowa-
nia, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne niż do zawijania 
lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do wypełniania 
i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma maskująca, Ta-
śma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzylepna do opa-
kowań, Taśma maskująca do celów przemysłowych, Taśmy 
samoprzylepne przeznaczone do oklejania, Kształtki z two-
rzyw sztucznych formowane próżniowo i termicznie z folii 
i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowania, folie ter-
mokurczliwe do izolacji.

(210) 524989 (220) 2021 02 19
(731) ZIELEŹNICKI PATRYK STRETCH CONCEPT, Głosków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agroconcept

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Folie samoprzylegające z tworzyw sztucz-
nych rozciągliwe do paletyzacji, Folie z tworzywa sztucz-
nego do opakowywania, Folie z bąbelkami z tworzywa 
sztucznego do opakowywania, Tworzywa sztuczne do pa-
kowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powie-
trza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, Folie 
rozciągliwe do paletyzacji, Folie termokurczliwe do pako-

wania, Folie do pakowania próżniowego, Opakowania z fo-
lii z polipropylenu i polietylenu jedno lub dwuwarstwowej 
z nadrukiem i bez nadruku, z zamknięciem, z uchwytem, 
Torebki polietylenowe z nadrukiem, Opakowania z tworzyw 
sztucznych, Opakowania na żywność, Torby z folii bąbelko-
wej do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, Torby z tworzyw sztucznych do owijania opakowania, 
Torby z tworzyw sztucznych do koszy na śmieci, Torby re-
klamowe z nadrukiem, Kształtki z tworzyw sztucznych for-
mowane próżniowo i termicznie z folii i arkuszy tworzywa 
przeznaczone do pakowania, Worki z tworzyw sztucznych 
na odpady, Taśma klejąca, Taśma klejąca pakowa, Taśma 
samoprzylepna, 17 Folie maskujące, Folie izolacyjne, Folie 
do ściółkowania, Folie winylowe dla rolnictwa, Folie z two-
rzyw sztucznych [półprodukty], Folie z tworzyw sztucznych 
nie do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do stosowa-
nia w rolnictwie, Folie polipropylenowe, inne niż do zawija-
nia lub pakowania, Folie polietylenowe [inne niż do zawija-
nia lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych do użytku 
w ogrodnictwie, Folie celulozowe [inne niż do pakowania 
lub zawijania], Folie poliestrowe, inne niż do zawijania lub 
pakowania, Folie z tworzyw sztucznych do użytku w leśnic-
twie, Folie wodoodporne z tworzyw sztucznych [inne niż 
do pakowania], Folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne 
niż do pakowania, Biodegradowalne folie z tworzyw sztucz-
nych do użytku w rolnictwie, Folie z polichlorku winylu [inne 
niż do zawijania lub pakowania], Folie z tworzyw sztucznych 
do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], Taśma 
maskująca, Taśma klejąca opakowaniowa, Taśma samoprzy-
lepna do opakowań, Taśma maskująca do celów przemy-
słowych, Taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, 
Kształtki z tworzyw sztucznych formowane próżniowo i ter-
micznie z folii i arkuszy tworzywa przeznaczone do pakowa-
nia, Folie termokurczliwe do izolacji.

(210) 525072 (220) 2021 02 22
(731) CHAJDAS JAKUB, Łódź; GAWLAK MICHAŁ, Łódź; 

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

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne, doradztwo prawne, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Kompilacja informacji praw-
nych, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi radców 
prawnych oraz adwokatów, Uwierzytelnianie dokumentów 
prawnych, Usługi asystentów prawnych, Sporządzanie eks-
pertyz prawnych, Organizowanie świadczenia usług praw-
nych, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, 
Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie 
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi w za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, Badania 
[wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo 
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne 
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Usługi in-
formacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Udostęp-
nianie informacji dotyczących usług prawnych za pośred-
nictwem strony internetowej, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi 
komornicze (usług prawne), Badania prawne, Doradztwo 
prawne, Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia praw-
nego, Usługi monitorowania prawnego, Porady prawne 
zastępstwo procesowe, Usługi w zakresie doradztwa praw-
nego, Usługi prawne świadczone w związku z procesami 
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sądowymi, Usługi arbitrażowe, Usługi w zakresie mediacji, 
Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi arbitrażu, media-
cji i rozstrzygania sporów.
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 525201 (220) 2021 02 25
(731) KACZMARCZYK KRZYSZTOF ELKAR, Kęty
(540) (znak słowny)
(540) NeoTEC
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządze-
nia i przyrządy pomiarowe, Urządzenia i przyrządy kontrolne, 
Magnetyczne urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Magne-
tyczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, Magnetyczne 
urządzenia i przyrządy kontrolne, Elektryczne urządzenia 
i przyrządy laboratoryjne, Elektryczne urządzenia i przyrządy 
pomiarowe, Elektryczne urządzenia i przyrządy kontrolne, 
Aparatura i przyrządy dla chemii, Urządzenia do badań na-
ukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symula-
tory, Aparatura do destylacji do celów naukowych, Komory 
do badania środowiska [sprzęt do symulacji temperatur], Ko-
mory laminarne do użytku laboratoryjnego, Próżniowe ko-
lumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego, Próżniowe 
urządzenia destylacyjne do użytku laboratoryjnego, Przy-
rządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego, Sepa-
ratory magnetyczne do celów naukowych, Stoiska do prze-
prowadzania badań, Stoiska do przeprowadzania testów, 
Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do celów labo-
ratoryjnych, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia 
i przyrządy do nauczania, Urządzenia i przyrządy naukowe, 
Urządzenia jonizujące do celów naukowych lub laborato-
ryjnych, Urządzenia próżniowe do użytku laboratoryjnego, 
Urządzenia radioizotopowe [inne niż do celów medycz-
nych], Urządzenia separacyjne do użytku laboratoryjnego, 
11 Urządzenia do dejonizacji wody, Aparatura i urządzenia 
do oczyszczania wody, Aparaty jonizacyjne do uzdatniania 
powietrza, Aparatura i urządzenia do oczyszczania powie-
trza, Aparatura do suszenia, Urządzenia i instalacje do susze-
nia, Sterylizatory do wody, Urządzenia do filtrowania wody, 
Aparatura destylacyjna, Sterylizatory parowe, sterylizatory 
powietrzne, Sterylizatory na tlenek etylenu, Autoklawy labo-
ratoryjne, Sterylizatory kasetowe sterylizatory produkcyjne, 
Sterylizatory farmaceutyczne, Urządzenia do biodekontami-
nacji pomieszczeń, Generatory nadtlenku wodoru, Steryliza-
tory pomieszczeń, Zamgławiacze, Urządzenia do dezynfek-
cji, Sanitizery, Stanowiska aseptyczne, Komory sterylne, Urzą-
dzenia do dekontaminacji, Kontenery do sterylizacji, Systemy 
oczyszczania wody, Odwrócona osmoza, Demineralizatory, 
Liofilizatory, Liofilizatory produkcyjne, Liofilizatory laborato-
ryjne, Sterylizatory wysokociśnieniowe, Próbniki powietrza.

(210) 525820 (220) 2021 04 30
(731) TORŁOP TOMASZ, JACHIMOWICZ RAFAŁ DIETY OD 

BROKUŁA PÓŁNOC SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia
(540) (znak słowny)
(540) Diety od Brokuła
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Przekąski w posta-
ci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w pro-
teiny, Preparaty witaminowe, 29 Produkty spożywcze, mięso 
i wyroby mięsne, ryby, drób i dziczyzna, Owoce i warzywa 
konserwowe, suszone i gotowane, Koncentraty, Galaretki, 
dżemy, sosy owocowe, Produkty mleczne, jogurty, koktajle 
mleczne, substytuty mleka i produkty na ich bazie, jaja, mle-
ko i wyroby z mleka, Oleje jadalne i tłuszcze, Przeciery z owo-
ców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne 
mięsne i rybne, sery, oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów 

spożywczych, białko dla ludzi, Konserwy i dania gotowe 
na bazie mięsa, ryb, drobiu lub dziczyzny, Dania przygotowa-
ne na bazie warzyw, Żywność ekologiczna pochodzenia 
zwierzęcego, Gotowe dania warzywne, z makaronu, z ryżu, 
z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, ryb, 
drobiu, Gotowe dania składające się głównie z warzyw, Sałat-
ki warzywne, Sałatki owocowe, Żywność przygotowana 
z ryb, Bekon, Białka jajek, Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie 
danie z wołowiny), Bulion (Preparaty do produkcji -), Casso-
ulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziem-
niaczane, Confity z kaczki, Czipsy o niskiej zawartości tłusz-
czu, Czosnek (Konserwowy -), Daktyle, Drób, Dziczyzna, 
Dżem imbirowy, Dżemy, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety 
rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, 
Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
[pasta z awokado], Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hum-
mus [pasta z ciecierzycy], Imbir kandyzowany, Imbir maryno-
wany, Imbir, konserwowany, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, 
konserwowane, Jaja, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy 
konserwowe, Kaszanka, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], 
Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot 
żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
centraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, 
Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane 
warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotle-
ty z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Margaryna, 
Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, 
Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mię-
so solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko 
kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko 
migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, 
Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko z orzeszków 
ziemnych do celów kulinarnych, Nadziewane roladki z kapu-
sty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mle-
ka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Na-
poje na bazie mleka orzechowego, Nasiona słonecznika 
przetworzone, Nasiona, przetworzone, Olej rzepakowy jadal-
ny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy 
spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego 
do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek 
z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orze-
chy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy lasko-
we, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce 
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, 
Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z owoców tło-
czonych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na ba-
zie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Potrawy 
z ryb do spożycia przez ludzi, Przecier jabłkowy, Przecier po-
midorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Ratatouille, 
Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki wa-
rzywne, Satay, Ser twarogowy, Skórki owocowe, Smażone 
placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemnia-
czane), Soczewica konserwowana, Spożywczy olej kokoso-
wy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamo-
wy, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczar-
skie], Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe da-
nie z mięsa, ryby lub warzyw], Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle 
konserwowane, Warzywa gotowane, Warzywa przetworzo-
ne, Warzywa suszone, White pudding [rodzaj kaszanki bez 
krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwo-
we, Wywar, bulion, Yuba [skórka z tofu], Zupy, Żywność przy-
gotowywana z ryb, 30 Batony zbożowe, Budyń ryżowy, Bu-
łeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, 
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Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, 
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciast-
ka z kremem, Chutney [ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, 
Ciastka, Creme brulees, Croissant, Cukier, Czekolada, Drożdże, 
Dulce de leche, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Goździki [przyprawa], Gryka, przetworzona, Grzanki, Herbata, 
Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, Jadalny papier ry-
żowy, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Kapary, 
Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spo-
żywcze, Kawa, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus 
[kasza], Lukier do ciast, Majonez, Makaron nitki, Makaron rur-
ki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, 
Makarony, Marcepan, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka grycza-
na do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukury-
dziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mięso zapiekane 
w cieście, Miód, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, 
Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Napoje czekoladowe 
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe 
z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Na-
poje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herba-
ty, Nugat, Ocet, Onigiri [kulki ryżowe], Orzechy w czekoladzie, 
Owocowe (galaretki -) [słodycze], Papryka [przyprawy], Pasta 
imbirowa [przyprawa], Pasta migdałowa, z soi [przyprawy], 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pa-
sty na bazie czekolady, Pasztet w cieście (pate en croute), 
Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym so-
sie musztardowym], Pielmieni [pierogi z nadzieniem mię-
snym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, 
Pizza, Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Płatki kukurydziane, 
Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pralinki, Przekąski na bazie 
ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przetworzona komosa ryżowa, 
Ptifurki [ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie da-
nie na bazie makaronu), Rośliny strączkowe (Mączka z -), Ryż, 
Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, 
Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przypra-
wa], Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Soba [japoński 
makaron z gryki], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos sojowy, Sos 
żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy do makaro-
nów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Su-
chary, Sushi, Szafran [przyprawa], Tabule [sałatka z kuskus], 
Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndowiec [przyprawa], 
Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon [makaron japoński], 
Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wysokoproteinowe bato-
niki zbożowe, Zboża, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele an-
gielskie, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
[przyprawy], 31 Buraki, świeże, Cebula świeża [warzywa], Cu-
kinie świeże, Cytryny świeże, Czosnek, świeży, Fasola, świeża, 
Groch świeży, Grzyby świeże, Jagody, świeże owoce, Kabacz-
ki, świeże, Kompozycje świeżych owoców, Ogórki świeże, 
Oliwki świeże, Orzechy laskowe, świeże, Otręby zbożowe, 
Owoce cytrusowe świeże, Owoce świeże, Pomarańcze, Ra-
barbar świeży, Sałata świeża, Soczewica świeża [warzywa], 
Szpinak świeży, Świeży imbir, Warzywa świeże, Winogrona 
świeże, Zioła ogrodowe świeże, 43 Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi ga-
stronomiczne, Usługi polegające na przygotowywaniu posił-
ków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zama-
wiającego (catering), Usługi w zakresie cateringu żywności 
dietetycznej, Usługi polegające na przygotowywaniu i ser-
wowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i na-
pojów przeznaczonych dla sportowców, Usługi polegające 
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informa-
cje dotyczące przygotowywania i przechowywania posił-
ków i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, 
Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób 
trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, 44 Doradztwo 

w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi udostępniania wi-
tryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczą-
ce odżywiania, programów dietetycznych, kontrolowania 
i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym od-
żywianiem oraz kontrolowaniem wagi.

(210) 525836 (220) 2021 03 09
(731) WORLD ATHLETICS, Monako, MC
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 02.07.13, 02.01.08, 02.03.08, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 
26.13.25, 29.01.15

(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Dyski optyczne, Zapisa-
ne dyski optyczne do odtwarzania w komputerach multime-
dialnych, Reprodukcje zapisanych nośników informacji, Zapi-
sane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapisanych no-
śników informacji, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy 
komputerowe udostępniane on-Iine via portal, aplikacje 
komputerowe i internetowe, Komputerowe bazy danych, 
Dyski z nagraniami, Dyski kompaktowe, Programy kompute-
rowe, Publikacje i bazy danych zapisane na magnetycznych, 
optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, Płyty 
i dyski z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, 
Urządzenia i przyrządy do nagrywania i odtwarzania danych, 
Magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki da-
nych, Automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy 
do aparatów uruchamianych żetonami, Kasy rejestrujące, 
Maszyny liczące, Magnetyczne nośniki danych, Aparaty foto-
graficzne, Automaty biletowe, Czytniki kodów kreskowych, 
Czytniki znaków optycznych, Dalmierze [odległościomierze], 
Kaski ochronne, Ochronne kaski sportowe, Aparaty do reje-
strowania czasu, Gwizdki sportowe, Karty magnetyczne, chi-
powe i identyfikacyjne, Maski ochronne, Siatki zabezpiecza-
jące przed wypadkami, Sieci ratownicze, Szyldy świecące, 
Interfejsy, Lornetki, Lunety, Urządzenia do nagrywania, trans-
misji, odtwarzania lub reprodukcji dźwięku lub obrazów, 
Urządzenia i przyrządy wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, 
kontrolne, Karty pamięci, Wygaszacze ekranu i tła ekranu 
do urządzeń elektronicznych (oprogramowanie), Kamery, 
Okulary, Okulary przeciwsłoneczne, Gogle, Kodowane, 
przedpłacone karty płatnicze, Magnesy dekoracyjne, Telefo-
ny, Telefony komórkowe i inne mobilne urządzenia komuni-
kacyjne, Urządzenia telewizyjne, Radia, Monitory, Ekrany pła-
skie, Ekrany pracujące w standardzie high definition (hd) 
i ekrany plazmowe, Elektroniczne tablice ogłoszeń, Przyrzą-
dy do pomiaru i wskazywania prędkości, Przyrządy do po-
miaru ciśnienia, identyfikacyjne bransoletki na rękę (magne-
tyczne), Elektroniczne bilety wstępu, Bilety w formie kart 
magnetycznych, Elektroniczne tablice wyników, Podkładki 
pod myszy komputerowe, Elektroniczne tablice wyświetlają-
ce, Urządzenia systemu GPS, Przyrządy do pomiaru odległo-
ści, Krokomierze [pedometry], Zegary [urządzenia do zapisu 
czasu dla biegaczy], Mechanizmy do płatności z góry, Elek-
troniczne panele wskaźnikowe, Urządzenia do przetwarza-
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nia danych i komputery, Oprogramowanie, Ekrany ciekłokry-
staliczne, Oprogramowanie użytkowe, Gaśnice, Karty kodo-
wane i karty chipowe (programowalne), w szczególności 
karty klienta i karty lojalnościowe (ujęte w tej klasie), Urządze-
nia i przyrządy naukowe, Urządzenia i instrumenty pomiaro-
we, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do na-
grywania obrazów, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, 
Podświetlane, mechaniczne znaki i tablice, 14 Medale, Od-
znaki pamiątkowe, Odznaki z metali szlachetnych, Breloczki, 
Puchary z metali szlachetnych, Odznaki, Medale pamiątko-
we, Medale ze złota, Medale powlekane metalami szlachet-
nymi, Medale wykonane z metali szlachetnych, Trofea po-
wlekane metalami szlachetnymi, Trofea wykonane z metali 
szlachetnych, Trofea wykonane ze stopów metali szlachet-
nych, Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali 
szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach, 
Wyroby jubilerskie/biżuteria, Statuetki, Chronografy, Zegary, 
Monety, Szpilki dla drużyn i graczy (biżuteria), Spinki i szpilki 
do krawatów, Spinki do mankietów, Przyrządy do mierzenia 
czasu, Zegarki, Zegarki na rękę, Broszki, Bransoletki, Szpilki 
(biżuteria), 18 Torby, Teczki, Torby sportowe, Torby dla lekko-
atletów, Torby plażowe, Torby podróżne, Nesesery, Plecaki, 
Walizki, Parasole, Portfele, Portmonetki, Aktówki, Parasole 
przeciwsłoneczne, Torby na sprzęt sportowy, Smycze, Etui 
na wizytówki, Torby rekreacyjne, 24 Sztandary, Flagi, Chorą-
giewki, Tkaniny lniane, Ręczniki do rąk, Koce, Transparenty, 
Proporce, Etykiety z materiału, Tekstylia i wyroby włókienni-
cze, nie ujęte w innych klasach, Chusteczki do nosa z mate-
riałów tekstylnych, Wyroby tekstylne do wieszania na ścia-
nach, Banery z tkanin, 25 Nakrycia głowy, Odzież, w tym 
odzież sportowa, Obuwie, w tym buty sportowe, Skarpetki, 
Koszulki sportowe, Spodenki sportowe, Szaliki, Bluzki, Bluzy, 
Kurtki, Okrycia wierzchnie, T-shirty, Bandany na szyję, Chusty, 
Czapki, Odzież sportowa i rekreacyjna, Odzież treningowa, 
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Podkoszulki 
sportowe, Opaski na głowę, 28 Artykuły sportowe i gimna-
styczne nie ujęte w innych klasach, Przyrządy do ćwiczeń 
sportowych, Ochraniacze łokci, Bloki startowe, Sprzęt do ćwi-
czeń fizycznych, Bezsilnikowe wózki do płotków, Pałeczki 
sztafetowe, Markery do zaznaczania torów, Płotki, Barierki 
do wyścigów z przeszkodami, Podpórki startowe, Wymiaro-
we okrycia chroniące przed złymi warunkami pogodowymi 
na sprzęt bieżni i boisk, Taśma do oznaczania sektorów 
do użytku podczas imprez lekkoatletycznych, Ławki do ćwi-
czeń, Flagi sędziowskie do użytku sportowego, mianowicie 
w trakcie wydarzeń na bieżniach i boiskach, Dozowniki kredy 
do użytku wyłącznie na imprezach lekkoatletycznych, Ele-
menty do oznaczania odległości do użytku w lekkoatletyce, 
Piłki sportowe, Piłki do gier, Piłki do siatkówki, Piłki do koszy-
kówki, Piłki do rugby, Piłki do gry w piłkę nożną, Piłki do gry 
w piłkarzyki, Piłki plażowe, Piłki do fitnessu, Piłki do ćwiczeń, 
Wyprofilowane pokrowce chroniące sprzęt lekkoatletyczny 
przed warunkami atmosferycznymi, Dyski sportowe, Stojaki 
na dyski, Klatki do rzutu dyskiem, Oszczepy, Stojaki na oszcze-
py, Siatki do obiektów do uprawiania rzutu dyskiem, Stojaki 
do skoku wzwyż, Podpory do skoków wzwyż, Poprzeczki 
do skoków wzwyż, Materace do lądowania do skoków 
wzwyż, Podpórki do skoków o tyczce, Trzymadła do poprze-
czek do skoków o tyczce, Poprzeczki do skoków o tyczce, 
Giętkie drążki do skoków o tyczce, Materace do lądowania 
do skoków o tyczce, Stojaki do skoku o tyczce, Wskaźniki 
do skoków w dal w postaci tablic znaczników odległości 
do wskazywania pozycji i do użytku wyłącznie podczas wy-
darzeń na bieżni i boisku, Wsporniki do poprzeczki w skoku 
o tyczce, Tyczki do skoku o tyczce, Sprzęt lekkoatletyczny 
w postaci młotów, Pudełka znaczników odległości 

do pchnięcia kulą, Tory powrotne w pchnięciu kulą, Progi 
do użytku w konkursach pchnięcia kulą, Stojaki do przeno-
szenia młotów na rzutnie i boiska, Klatki do rzutu młotem, 
Koła do rzutu młotem, Stojaki na młoty do rzutu młotem, 
Uchwyty do młotów lekkoatletycznych, Linki do młotów lek-
koatletycznych, Kule do zawodów w pchnięciu kulą, Kanały 
do opuszczania koła po pchnięciu kulą, Stojaki na kule do za-
wodów w pchnięciu kulą, Wskaźniki rekordu świata do ozna-
czania pozycji i do użytku wyłącznie na imprezach sporto-
wych, Wskaźniki rekordu mistrzostw do oznaczania pozycji 
i do użytku wyłącznie na imprezach sportowych, Wskaźniki 
kwalifikacyjne do oznaczania pozycji i do użytku wyłącznie 
na imprezach sportowych, Gry i przedmioty do zabawy, 
Sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, Gry planszo-
we, Gry karciane, Gry w kości, Gry zręcznościowe, Figurki 
do zabawy, Pluszowe zabawki, Zabawki do ściskania, Zabaw-
ki mechaniczne, Zabawki muzyczne, Zabawki dmuchane, 
Zabawki do kąpieli, Pojazdy zabawkowe, Pistolety [zabawki], 
Zestawy konstrukcyjne do zabawy, 35 Usługi promocji zawo-
dów sportowych, Usługi rozpowszechniania materiałów re-
klamowych oraz ogłoszeń reklamowych, Usługi wypożycza-
nia materiałów reklamowych, Reklama billboardowa, Promo-
wanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń 
sportowych, Reklama za pośrednictwem sieci komputero-
wej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Usługi w zakre-
sie promocji poprzez sport, Promocja zawodów sportowych, 
Promocja imprez sportowych, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych w tym próbek, druków, prospektów, broszur dla 
potrzeb organizacji zawodów sportowych, Badania opinii 
publicznej w zakresie zawodów sportowych, Usługi w zakre-
sie promocji sportu oraz rozpowszechniania kultury fizycznej 
i rekreacji, Organizowanie targów i wystaw o tematyce spor-
towej w celach handlowych lub reklamowych, Usługi w za-
kresie akwizycji, promocji i marketingu, szczególnie w dzie-
dzinie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz 
w dziedzinie rozrywki i wypoczynku, Sondaże opinii, Projek-
towanie, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów 
promocyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów 
reklamowych takich jak koszulki, kubki, publikowanie tek-
stów reklamowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakre-
sie czynności biurowych, Badania rynkowe, Doradztwo w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą, Poszuki-
wanie i wybór personelu, Usługi agencji promocyjnych w za-
kresie sportu i public relations, Badania opinii publicznej, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Wynajem 
przestrzeni reklamowej na stronach internetowych na rekla-
mę towarów i usług, Udostępnianie klientom programów 
premiowych i wydawanie kibicom kart lojalnościowych, któ-
re zawierają dane osobowe właściciela i służą kontroli dostę-
pu na stadiony sportowe, Promocja wydarzeń i konkursów 
lekkoatletycznych, Poszukiwanie sponsorów finansowych 
zawodów lekkoatletycznych, Świadczenie usług doradztwa 
dotyczącego zarządzania personelem dla drużyn sporto-
wych, Promowanie wydarzeń sportowych w dziedzinie lek-
koatletyki, Udostępnianie i powiększanie stopnia powszech-
nej znajomości i imagu imprez kulturalnych i sportowych, 
Reklama, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywa-
nych za pomocą Internetu, Administrowanie programów lo-
jalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administro-
wanie działalności handlowej, Kolumny reklamowe w prasie, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, ki-
nowych, prasowych, Wynajmowanie powierzchni na cele 
reklamowe, 36 Sponsorowanie finansowe zawodów sporto-
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wych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, Sponsorowanie 
działalności sportowej, Zarządzanie obiektami sportowymi, 
Zarządzanie ośrodkami kultury, Zarządzanie salami wysta-
wowymi i konferencyjnymi, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne i sportowe, Dzierżawa nieruchomości, Działalność fi-
nansowa, poszukiwanie sponsorów finansowych zawodów 
sportowych, Sponsorowanie (patronat finansowy) wydarzeń 
sportowych, Tworzenie programów wsparcia finansowego 
i pomocy w dziedzinie sportu, Usługi ubezpieczeniowe, 
38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja 
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, Treści 
audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie wielu 
użytkownikom dostępu do informacji komputerowych 
w sieciach komputerowych i do baz danych, Usługi dla grup 
dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez prze-
kaz elektroniczny, a także za pomocą innych środków komu-
nikacji, Przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń 
mobilnych służących do nadawania i/lub odbioru informacji, 
Usługi poczty elektronicznej, Agencje informacyjne w zakre-
sie wiadomości i aktualności, Usługi portalu internetowego 
w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych, 
Udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych 
i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, prze-
syłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktual-
ności i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych 
lub audiowizualnych za pośrednictwem terminali kompute-
rowych, sieci internetowej i sieci telekomunikacyjnych, 
w szczególności z zakresu wiadomości bieżących, edukacji, 
zdrowia, nauki, kultury, rozrywki i sportu, Prowadzenie, orga-
nizowanie, udostępnianie, przesyłanie i rozpowszechnianie 
serwisów internetowych i portali internetowych, Usługi ser-
wisu internetowego i portalu internetowego obejmujące 
usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu infor-
macji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwięko-
wych z zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, edu-
kacji, hobby, rozrywki, kultury i sportu, Dostarczanie interfej-
sów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworze-
nia i dostosowywania usług elektronicznych do indywidual-
nych potrzeb użytkowników usługi elektronicznej, Usługi 
dostarczania informacji on-line z komputerowych baz da-
nych, Rozpowszechnianie programów i informacji za po-
średnictwem sieci informatycznych, Usługi informacyjne 
za pośrednictwem Internetu, Przesyłanie informacji za po-
mocą sieci bezprzewodowych lub kablowych, Elektroniczne 
przekazywanie danych, obrazów i mowy, Udostępnianie fo-
rów dyskusyjnych i innych forów w Internecie, Wynajem 
i udostępnianie baz danych, w szczególności banków da-
nych on-line na temat sportu, Nadawanie filmów, telewizji, 
materiałów wideo i programów radiowych, również w Inter-
necie, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych 
związanych ze sportem i imprezami sportowymi, Prowadze-
nie agencji informacyjnych lub prasowych, Zapewnianie do-
stępu do witryny komercyjnej w Internecie, Ciągła transmisja 
danych (streaming), 41 Organizowanie imprez, zawodów 
i turniejów sportowych, Organizacja międzynarodowych za-
wodów sportowych, Usługi sportowe, Usługi w zakresie in-
formacji o imprezach sportowych oraz o konkursach sporto-
wych, Udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, 
Chronometria na imprezach sportowych, Organizacja i pro-
wadzenie zawodów sportowych profesjonalnych i amator-
skich, Obsługa imprez sportowych, Przygotowywanie im-
prez sportowych, Informacje na temat sportu, Organizowa-
nie mistrzostw sportowych, Organizowanie konkursów edu-
kacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Usługi związane 
z kulturą fizyczną, Wynajmowanie stadionów i innych obiek-

tów sportowych, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi 
w zakresie promowania imprez sportowych, Upowszechnia-
nie sportu, Wspomaganie edukacji i ochrony zdrowia, Wspie-
ranie inicjatyw społeczności lokalnych i działań zmierzają-
cych do upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, Upo-
wszechnianie w społeczeństwie projektów i programów 
propagujących ochronę zdrowia przez uprawianie sportu, 
Edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, Organizacja im-
prez masowych, Organizowanie i obsługa imprez propagują-
cych bieganie, Promocja kultury fizycznej i sportu oraz ak-
tywnego trybu życia, Propagowanie profilaktyki prozdro-
wotnej, Usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, Edukacja 
sportowa, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sym-
pozjów, zjazdów, kongresów, szkoleń, wykładów, warsztatów 
i konferencji w zakresie sportu i rekreacji, Organizowanie tar-
gów i ekspozycji tematycznych w zakresie sportu i rekreacji, 
Przyznawanie nagród w dziedzinie sportu, Usługi informacji 
o imprezach sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, bie-
gowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Organizowanie biegów sportowych i rekre-
acyjnych, Szkolenia zawodników sportowych, Organizowa-
nie ceremonii przyznawania nagród, Prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, Usługi w zakresie notowań wyników 
sportowych, Udostępnianie wydarzeń sportowych za po-
mocą strony internetowej, Sędziowanie na imprezach spor-
towych, Organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń edu-
kacyjnych o profilu rekreacyjno-sportowym, Usługi wydaw-
nicze i reporterskie, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Usługi publiko-
wania elektronicznego z wykorzystaniem globalnej sieci 
komputerowej, Opracowanie i gromadzenie informacji 
o wydarzeniach sportowych, Usługi strony internetowej za-
wierającej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Do-
starczanie rozrywki za pośrednictwem Internetu, sieci kom-
puterowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym programów 
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych, Publikowanie ksią-
żek, gazet i magazynów, Elektroniczne usługi wydawnicze, 
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publika-
cja elektroniczna on-line książek, druków, gazet, dzienników, 
magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, mate-
riałów reklamowych i instruktażowych, Organizowanie, ob-
sługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla 
celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja materiałów 
audialnych, wizualnych i audiowizualnych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Prowadzenie i udo-
stępnianie serwisów internetowych umożliwiających jego 
użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obrazami, 
materiałami dźwiękowymi lub/i audiowizualnymi dla celów 
edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi szkoleniowe, filmy 
udostępniane za pomocą sieci internet, Usługi w zakresie za-
kładów i gier związanych ze sportem, Usługi rozrywkowe 
związane z imprezami sportowymi, Obsługa obiektów spor-
towych, Sprawozdania radiowe i telewizyjne z imprez spor-
towych, Usługi w zakresie rezerwacji biletów i usługi w zakre-
sie informacji i zakupu dotyczące imprez sportowych lub 
rozrywkowych, Rozrywka interaktywna, Usługi w zakresie 
nagrań audio i wideo, Reportaże, w tym reportaże fotogra-
ficzne, Systemy do rejestracji używane w sporcie, Organiza-
cja i promocja wydarzeń w dziedzinie lekkoatletyki, Wyna-
jem systemów wideo i audiowizualnych, Usługi fotograficz-
ne, Udzielanie informacji związanych ze sportem, Przekazy-
wanie know-how, 45 Udzielanie licencji praw własności 
przemysłowej i praw autorskich, Zarządzanie własnością in-
telektualną i przemysłową, Usługi polegające na udzielaniu 
licencji na używanie znaków towarowych, Zarządzanie pra-
wami autorskimi, Doradztwo w zakresie własności intelektu-
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alnej, Zarządzanie znakami towarowymi, Usługi prawne, 
w tym wszczynanie postępowań sądowych mających na celu 
zapobieganie lub zwalczanie fałszerstw (podrabiania) 
i marketingu podstępnego, Licencjonowanie praw własno-
ści intelektualnej, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochro-
ny mienia i osób w ramach organizowania imprez i zawo-
dów kulturalnych i sportowych, Usługi serwisów społecz-
nościowych on-line, Usługi lobbystyczne, inne niż w celach 
handlowych.

(210) 526120 (220) 2021 03 15
(731) PUDA ELIZA, Radom
(540) (znak słowny)
(540) MIESZANKA ZŁODZIEJSKA
(510), (511) 3 Aromaty (olejki eteryczne), esencje mięty 
(olejki eteryczne), esencje eteryczne, olejki do perfum i zapa-
chów, olejki eteryczne.

(210) 526208 (220) 2021 03 17
(731) GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) GIGI Cafe
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i de-
sery lodowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglute-
nowy, Chleb i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, 
Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb 
z rodzynkami, Chleb żytni, Cienkie paluszki chlebowe, Grube 
paluszki chlebowe, Nadziewany chleb, Paluszki chlebowe, 
Przekąski składające się głównie z chleba, Świeży chleb, To-
sty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki, Bajgle, 
Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka maślana 
[brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewa-
ne, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka her-
baciane, Ciastka owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, 
Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze, Miękkie 
bułeczki, Nadziewane kanapki, Pieczywa chrupkie, Pieczy-
wo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie 
bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), 
Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budynio-
wego do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów 
laskowych, Torty Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty 
truskawkowe, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie 
[ciastka czekoladowe], Bułeczki z kremem, Bułeczki z rodzyn-
kami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta 
czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta 
na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w po-
lewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, 
Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], 
Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka 
migdałowe, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka migdało-
we, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto fran-
cuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, 
Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe, Crème brûlées 
[przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Eklerki, 
Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche 
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czeko-
ladowym, Kruche ciastka maślane częściowo oblane czeko-
ladą, Kruche ciastka maślane w polewie o smaku czekolado-
wym, Kruche ciastka maślane z polewą czekoladową, Kruche 
ciasto, Lukrowane biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, 
Lukrowane ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Maka-
roniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mrożone 
wyroby piekarnicze, Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, 
Pasty czekoladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borów-

kami, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Podłużne bisz-
kopty [ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, 
Quiche [tarty], Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Ser-
niki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki 
duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Świeże placki [ciasta], 
Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), 
Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki, Wyroby ciastkarskie na-
dziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby 
ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby 
piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, 
Lody, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jo-
gurt mrożony [lody spożywcze], Jadalne lody owocowe, 
Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Lody 
aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie jogurtu [lody jako 
główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku czekolado-
wym, Lody owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody 
wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody 
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Wegańskie lody, 
Lody spożywcze, Sorbety [wodne lody], Sorbety [lody wod-
ne], Sorbety [lody], Owocowe lody, Napoje na bazie kawy 
zawierające lody (affogato), 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności 
i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy firmowe 
[zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie, Ofe-
rowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organi-
zacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie 
bankietów, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność 
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Restauracje 
oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwo-
wanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Usługi ba-
rów kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni, Usłu-
gi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży 
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi restauracji fast-food.

(210) 526249 (220) 2021 03 17
(731) ZALEWSKI ARTUR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PIESUAR
(510), (511) 10 Baseny sanitarne dla psów, Urządzenia wete-
rynaryjne dla psów.

(210) 526364 (220) 2021 03 19
(731) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC HETMAN. STANICA 

WĘDKARSKA., Stare Sady
(540) (znak słowny)
(540) Stynkowy Ogier
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze, 
Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, 
Porter, Stout, 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów 
i produktów związanych z browarnictwem, Usługi w zakresie 
prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz on-line gadżetów 
reklamowych i akcesoriów związanych z piwowarstwem.

(210) 526680 (220) 2021 03 25
(731) FUNDACJA MIŚ W FARTUCHU, Białystok
(540) (znak słowny)
(540) Miś pod Szpitalną Choinkę
(510), (511) 36 Crowdfunding, Gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charyta-
tywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne 
za pomocą imprez rozrywkowych, Oferowanie dotacji 
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na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowi-
ska i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek chary-
tatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie 
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charyta-
tywne, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Orga-
nizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, 
Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trze-
cich], Organizowanie zbiórek finansowych, Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie finansowe, 
Sponsorowanie i finansowanie programów radiowych, 
Sponsorowanie i patronat finansowy, Sponsorowanie i finan-
sowanie programów telewizyjnych, Sponsorowanie i finan-
sowanie filmów, Sponsorowanie imprez kulturalnych, Spon-
sorowanie imprez tanecznych, Sponsorowanie imprez te-
atralnych, Sponsorowanie imprez ze sztukami wizualnymi, 
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie 
usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, Usługi filantropijne w zakresie datków pienięż-
nych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne 
dla dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie pozyskiwania 
funduszy, Usługi w zakresie sponsoringu finansowego, Usłu-
gi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania 
funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizo-
wania i prowadzenia gal, Zbieranie funduszy, Zbiórki fundu-
szy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobro-
czynne, Zbiórki (Organizacja -), Usługi w zakresie dotacji fi-
nansowych, Usługi funduszu dobroczynnego, 41 Publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków za-
wierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż 
reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie ma-
teriałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Multi-
medialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wyda-
nia publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze 
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tekstów, in-
nych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, 
Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji 
przez Internet, Publikacja elektroniczna on-line periodyków 
i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Publikacja i redagowanie książek, Publikacja gazet elektro-
nicznych on-line, Publikacja kalendarzy, Publikacja kalenda-
rzy imprez, Publikacja książek i czasopism elektronicznych 
on-line (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników elek-
tronicznych, Publikacje multimedialne, Publikowania broszur, 
Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czaso-
pism elektronicznych, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie 
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowa-
nie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycy-
ny, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, 
również w formie elektronicznej, innych niż do celów rekla-
mowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publi-

kowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publiko-
wanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, ka-
talogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Inter-
necie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czaso-
pism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie ksią-
żek i czasopism elektronicznych on-line, Publikowanie ksią-
żek i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publiko-
wanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publi-
kowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie 
książek związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych 
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów druko-
wanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicz-
nej, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż tek-
sty reklamowe, Publikowanie materiałów multimedialnych 
on-line, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub 
optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne 
magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne 
książek, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publiko-
wanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie pod-
ręczników, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, 
Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie 
słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie tekstów, Pu-
blikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów 
i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie ulotek, Publikowanie tekstów mu-
zycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Reda-
gowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Świadczenie usług w zakresie studiów 
nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opraco-
wywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie 
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów 
on-line, nie do pobrania, Udostępnianie on-line czasopism 
o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line 
komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostęp-
nianie powieści graficznych on-line, nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnia-
nie publikacji on-line [nie do pobrania], Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub In-
ternetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych 
z publikowaniem, Usługi pisania blogów, Usługi pisania prze-
mówień do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, 
Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi 
prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi publikacji, 
Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozryw-
kowego, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, 
audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie opracowa-
nia graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi 
w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania 
on-line, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wydaw-
nicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
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pism, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperio-
dycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze w za-
kresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usłu-
gi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzo-
wanych, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, 
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Informa-
cja o biletach na imprezy rozrywkowe, Organizacja rezerwa-
cji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Rezer-
wacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja biletów 
na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy i rezerwacja bile-
tów teatralnych, Rezerwowanie miejsc na pokazy i imprezy 
sportowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Świadczenie 
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wyda-
rzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi agencji dys-
trybucji biletów [rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bi-
lety na spektakle teatralne, Usługi agencji rezerwujących bi-
lety kinowe, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy 
rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży biletów on-line do ce-
lów rozrywkowych, Usługi biur sprzedaży biletów teatral-
nych, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy 
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne 
w zakresie biletów na widowiska, Usługi informacyjne w za-
kresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi kas bileto-
wych, Usługi rezerwacji biletów do teatru, Usługi rezerwacji 
biletów do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów 
na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi 
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozryw-
kowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wyda-
rzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc 
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi re-
zerwacji biletów i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, 
Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w za-
kresie sportów elektronicznych, Usługi w zakresie dystrybucji 
i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi w zakresie nabywania 
biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów do teatru, Usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, 
Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Ad-
ministrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Admi-
nistrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie 
loteriami na rzecz osób trzecich, Losowanie nagród [loterie], 
Organizowanie loterii, Prowadzenie gier losowych dla wielu 
graczy, Prowadzenie loterii, Prowadzenie loterii na rzecz 
osób trzecich, Usługi hazardowe on-line, Usługi loterii, Usługi 
w zakresie informacji o grach hazardowych, Administrowa-
nie [organizacja] grą w pokera, Edycja nagrań audio, Edycja 
nagrań wideo, Edycja zdjęć, Mastering płyt, Montaż filmów, 
Montaż filmów (Kinematograficznych -), Montaż filmów foto-
graficznych, Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywa-
nie dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż 
programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, 
Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Montaż wi-
deo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nagry-
wanie muzyki, Nagrywanie na taśmach wideo, Nagrywanie 
taśm wideo, Obsługa sprzętu wideo i audio do produkcji 
programów radiowych i telewizyjnych, Prezentacja nagrań 
wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowa-
nie programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów 
dla programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów 
do filmów, Produkcja animowanych fragmentów na taśmie 
filmowej, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów 
animowanych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, 

Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Pro-
dukcja filmów, Produkcja filmów animowanych, Produkcja 
filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na ta-
śmach wideo, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, 
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Pro-
dukcja filmów wideo i DVD, Produkcja graficznych fragmen-
tów filmowych, Produkcja i prezentacja programów radio-
wych, Produkcja konkursów talentów, Produkcja mikrofil-
mów, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów 
wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotogra-
ficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i muzycznych, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośni-
kach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Pro-
dukcja nagrań wzorcowych [master] audio, Produkcja nagrań 
wzorcowych [master], Produkcja obrazów animowanych, 
Produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, Produkcja pre-
zentacji audiowizualnych, Produkcja pokazów rewiowych 
przed publicznością na żywo, Produkcja programów animo-
wanych i z udziałem aktorów, Produkcja programów animo-
wanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, Produkcja 
programów dźwiękowych, Produkcja programów dla telewi-
zji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych z napisami 
kodowanymi, Produkcja programów telewizyjnych, Produk-
cja programów telewizji kablowej, Produkcja programów te-
lewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja 
przedstawień i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewi-
zyjna, Produkcja radiowych programów rozrywkowych, Pro-
dukcja rozrywki audio, Produkcja rozrywkowych programów 
telewizyjnych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Pro-
dukcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, Produk-
cja taśm wideo, Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Pro-
dukcja telewizyjna, Produkcja tematycznych programów te-
lewizyjnych, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, 
Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Produko-
wanie filmów, Produkowanie taśm wideo na użytek korpora-
cyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego, 
Projekcja filmów do celów technicznych, Przygotowywanie 
i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, Przygoto-
wywanie programów radiowych i telewizyjnych, Przygoto-
wywanie programów radiowych, Realizacja filmów animo-
wanych, Realizacja filmów kinematograficznych, Realizacja 
filmów w studiach, Realizacja nagrań audiowizualnych, Reali-
zacja nagrań fonograficznych, Realizacja programów rozryw-
kowych na żywo, Realizacja rozrywki na żywo, Realizacja roz-
rywki w formie taśm wideo, Realizacja telewizyjnych progra-
mów rozrywkowych, Realizacja transmisji radiowych, Reali-
zowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowa-
nie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowa-
nie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Reżyseria fil-
mowa, inna niż reżyseria filmów reklamowych, Selekcja 
i kompilacja nagrań muzycznych do nadawania przez osoby 
trzecie, Sprzedaż programów radiowych do kilku stacji, 
Sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji, Studia na-
grań (Usługi -), Świadczenie usług w zakresie automatyczne-
go nagrywania wideo, Taśmy wideo (Produkcja filmów na -), 
Tworzenie filmów rysunkowych, Udostępnianie multime-
dialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem 
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodo-
wych i on-line, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stronach MP3, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witry-
nach internetowych MP3, Udostępnianie nagrań muzyki cy-
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frowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia na-
grań wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji 
filmów, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą 
strony internetowej, Udostępnianie studiów audio lub wi-
deo, Układanie rozkładu programów telewizyjnych, Układa-
nie rozkładu programów radiowych [planowanie], Usługi 
edycji nagrań audio i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby 
realizacji imprez, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji 
wydarzeń, Usługi filmowania z powietrza, Usługi fotografów, 
Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi nagry-
wania i produkcji audio, Usługi produkcji filmów, Usługi pro-
dukcji radiowej, Usługi studia do prób [nagrywanie], Usługi 
produkcji taśm audio, Usługi studia nagrań, Usługi studia na-
grań do filmów, Usługi studiów nagrań, Usługi studiów na-
grań dla telewizji, Usługi studiów nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
studiów nagrań w zakresie wideo, Usługi studiów nagrań 
w zakresie produkcji dysków z dźwiękiem, Usługi studiów te-
lewizyjnych, Usługi studiów w zakresie nagrywania filmów 
kinematograficznych, Usługi w zakresie animacji efektów 
specjalnych do filmów i wideo, Usługi w zakresie inżynierii 
dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie makrofotogra-
fii, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych 
i rozrywki wideo, Usługi w zakresie nagrań fonicznych, Usługi 
w zakresie nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań 
dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi 
w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie nagrań 
wideo, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzi-
nie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi w zakresie produk-
cji filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji 
muzycznej, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo, Usługi 
w zakresie produkcji programów radiowych, Usługi w zakre-
sie realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi 
w zakresie realizacji filmów animowanych i programów tele-
wizyjnych, Usługi związane z produkcją rozrywki w formie 
filmów, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci tele-
wizji, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci mate-
riałów wideo, Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla pro-
gramów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo i gier 
wideo, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Musicale 
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane 
w miejscach przeznaczonych do występów, Obsługa kon-
certów muzycznych, Organizacja i prezentacja przedstawień 
na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organiza-
cja występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie festi-
wali związanych z muzyką jazzową, Organizowanie i prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie koncertów, Organizowa-
nie koncertów muzyki pop, Organizowanie koncertów mu-
zycznych, Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie 
pokazów tanecznych, Organizowanie pokazów tańca, Orga-
nizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Or-
ganizowanie produkcji teatralnych, Organizowanie widowisk 
muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Orga-
nizowanie występów komediowych, Organizowanie wystę-
pów muzycznych na żywo, Organizowanie występów 
na żywo, Pokazy baletowe, Pokazy cyrkowe, Pokazy hipnoty-
zerów [rozrywka], Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Pokazy tańca na żywo, Pokazy taneczne na żywo, Prezenta-
cja imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja koncertów, 
Prezentacja koncertów muzycznych, Prezentacja pokazów 
komediowych na żywo, Prezentacja pokazów tanecznych, 

Prezentacja przedstawień muzycznych, Prezentacja przed-
stawień na żywo, Prezentacja występów zespołów muzycz-
nych na żywo, Prezentowanie pokazów magii, Produkcja ka-
baretów, Produkcja koncertów muzycznych, Produkcja poka-
zów łyżwiarstwa, Produkcja pokazów rozrywkowych obej-
mujących występy instrumentalistów, Produkcja pokazów 
rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, Produk-
cja programów komediowych, Produkcja przedstawień 
na żywo, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja 
spektakli scenicznych, Produkcja sztuk, Produkcja sztuk sce-
nicznych, Produkcja widowisk na żywo, Produkcja widowisk 
teatralnych, Produkcja występów w parkach rozrywki, Pro-
dukcje cyrkowe, Prowadzenie imprez rozrywkowych 
na żywo, Produkcje teatralne, Prowadzenie rozrywkowych 
pokazów magicznych, Przedstawienia baletowe, Przedsta-
wienia cyrkowe, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia 
muzyczne na żywo, Przedstawienia teatralne, Przedstawie-
nia teatralne [produkcja], Przedstawienie operowe, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Realiza-
cja imprez rozrywkowych na żywo, Reżyserowanie przedsta-
wień muzycznych, Reżyserowanie przedstawień teatralnych, 
Reżyserowanie sztuk, Reżyserowanie widowisk teatralnych, 
Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Rozrywka w formie 
pokazów magii, Rozrywka w formie przedstawień cyrko-
wych, Rozrywka w postaci koncertów, Rozrywka w postaci 
produkcji teatralnych, Rozrywka w postaci spektakli połączo-
nych z kolacją, Rozrywka w postaci występów baletowych, 
Rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych, Roz-
rywka w postaci występów orkiestr, Rozrywka w postaci wy-
stępów tanecznych, Rozrywka w postaci występów na żywo 
i występów osób przebranych w kostiumy, Rozrywka w po-
staci występów tanecznych na żywo, Teatralne widowiska 
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych 
do występów, Usługi artystów estradowych wykorzystują-
cych umiejętności cyrkowe, Usługi cyrkowe, Usługi doradcze 
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem koncertów, Usługi festiwali muzycz-
nych, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi klubów 
komediowych, Usługi koncertów muzycznych, Usługi kon-
certów śpiewu, Usługi orkiestry, Usługi orkiestry symfonicz-
nej, Usługi pokazów sztuczek magicznych, Usługi produkcji 
teatralnych, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez 
grupy wokalne, Usługi rozrywki muzycznej świadczone 
przez grupy instrumentalne, Usługi rozrywkowe dostarczają-
ce rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywko-
we na żywo, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzycz-
ną grupę wokalną, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
muzyków, Usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach 
rozrywki, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej 
i kabaretu, Usługi rozrywkowe w postaci organizowanych 
na żywo pokazów i zawodów wrotkarskich, Usługi rozrywko-
we w postaci występów koncertowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci występów zespołów muzycznych, Usługi rozryw-
kowe w postaci występów muzycznych grup wokalnych, 
Usługi teatralne, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki 
w formie występów muzycznych na żywo, Usługi w zakresie 
produkcji widowisk na żywo, Usługi występów grup mu-
zycznych na żywo, Widowiska komediowe na żywo, Widowi-
ska muzyczne, Widowiska muzyczne na żywo, Wykonywa-
nie programów muzycznych, Wystawianie spektakli na żywo, 
Wystawianie spektakli rewiowych, Wystawianie spektakli te-
atralnych, Wystawianie świątecznych przedstawień musica-
lowych na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Wy-
stępy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne 
na żywo, Występy na żywo grup rockowych, Występy opery 
pekińskiej, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Wy-
stępy zespołów muzycznych na żywo, Występy zespołów 
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rockowych na żywo, Zapewnianie muzyki na żywo, Zapew-
nianie przedstawień na żywo, Zapewnianie rozrywki 
na żywo, Zarządzanie koncertami, Zarządzanie stroną arty-
styczną występów muzycznych.

(210) 526684 (220) 2021 03 25
(731) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin
(540) (znak słowny)
(540) Uwolnij Buha
(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, Gorzkie nalewki alko-
holowe jako aperitif, Nalewki gorzkie, Nalewki alkoholowe 
nie do celów leczniczych, Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody 
pitne, Rum, Sake, Sangria, Sznaps, Whisky, Wina, Wódki.

(210) 527010 (220) 2021 04 02
(731) ŻYLIŃSKA ZUZANNA ZU DESIGN, Sokolniki-Las
(540) (znak słowny)
(540) Mioo
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie szla-
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pozostałe 
artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych 
i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubiler-
skie, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku oso-
bistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku 
osobistego, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi 
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami.

(210) 527111 (220) 2021 04 07
(731) GAMATEX FASHION GROUP  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Bystre

(540) (znak słowny)
(540) RITTA ROSSA
(510), (511) 18 Torebki damskie z materiałów skóropodob-
nych i materiałów tkanych oraz torebki dziane, Torby plażo-
we, Torby na kółkach, Plecaki, Paski skórzane [inne niż odzież], 
Parasole, Moleskin, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe 
(portfele), Aktówki, Wyroby ze skóry i imitacji skóry: torebki, 
torby, torby turystyczne, portfele, paski, teczki, torebki, torby, 
torby turystyczne, portfele, paski, teczki, torebki/torby – wy-
konane ze skóry i imitacji skóry, torebki, torby, torby turystycz-
ne, portfele, paski, teczki, torebki/torby, Koszyki jako torby, 
Artykuły reklamowe, mianowicie: torby reklamowe papiero-
we i foliowe, 25 Odzież damska, Wyroby dziane i tkane wyko-
nane z materiałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych 
i ich mieszanek jako odzież, Okrycia wierzchnie, Palta, pelery-
ny, płaszcze, kurtki, Kostiumy, Garnitury, Marynarki, Spodnie, 
Spódnice, Suknie, Sukienki, Bluzki, Swetry, Koszule, Koszulki 
T-shirt, Podkoszulki bez rękawów, Stroje przeciwdeszczowe, 
Bluzy, Szlafroki, Szale, apaszki, Rękawiczki, Body, Fartuch, 
Kombinezony, Nakrycia głowy: czapki, kapelusze, opaski, 

berety, Ubrania dżersejowe, Kostiumy kąpielowe, Płaszcze 
kąpielowe, Podomki, Piżamy, Bielizna osobista, Obuwie: buty 
sportowe, buty za kostkę, buty sznurowane, espadryle, ka-
losze, obuwie plażowe, Etole, Futra, Gorsety, Halki, półhalki, 
Kimona, Legginsy, Odzież z imitacji skóry, Odzież lateksowa, 
Odzież haftowana, Odzież gotowa, Odzież gimnastyczna, 
Wyroby pończosznicze, pończochy, Skarpetki, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone stacjonarnie 
jak również w trybie on-line, przez strony internetowe, usługi 
sprzedaży prowadzone za pośrednictwem środków komuni-
kacji elektronicznej oraz usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi 
sprzedaży przy wykorzystaniu katalogów sprzedaży, usługi 
teleshoppingu/ telemarketingu, homeshoppingu /door 
to door - towarów z branży odzieżowej – odzieży wierzch-
niej wszelkiego rodzaju i przeznaczenia, odzieży sportowej, 
ochronnej, bielizny, dodatków, obuwia, nakryć głowy, toreb, 
torebek, koszyków, aktówek, portfeli, plecaków, parasoli, ak-
cesoriów odzieżowych, dodatków ubraniowych, akcesoriów 
na klucze i karty kredytowe, Organizacja pokazów mody 
w celach promocyjnych.

(210) 527185 (220) 2021 03 31
(731) BALEIDETALE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALE I DETALE.pl Jak budować, nie zwariować.

(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Domy z bali sprzedawane w formie zestawów, 
modułowe domy z bali, prefabrykowane domy z bali, domy 
z prefabrykatów z drewna - zestawy do montażu, 35 Sprze-
daż, w tym sprzedaż on-line, materiałów uszczelniających 
i środków do konserwacji drewna, Systematyzacja danych 
poprzez tworzenie komputerowych baz danych dotyczą-
cych projektowania i wykonania domów z drewna, w tym 
domów z bali, oraz materiałów do budowy i pielęgnacji do-
mów z drewna, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych dotyczących projektowania 
i wykonania domów z drewna, Pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych dotyczących projektowania i wyko-
nania domów z drewna, Pozyskiwanie kontraktów na kupno 
i sprzedaż domów, 36 Doradztwo inwestycyjne w zakresie 
budowy domów z drewna, 37 Budowa domów na zamó-
wienie, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne - usługi 
budowlane, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkal-
nego i budynków, udzielanie informacji on-line związanych 
ze wznoszeniem budynków, w tym domów z drewna i bali, 
Udzielanie informacji na temat kosztów materiałów budow-
lanych, Informacja o materiałach budowlanych, informacja 
budowlana, 38 Zapewnianie dostępu do kanałów komuni-
kacyjnych w zakresie budowy domów, Udostępnianie forów 
internetowych on-line dotyczących projektowania wnętrz, 
Udostępnianie internetowej bazy danych dotyczącej spe-
cjalistów i wykonawców robót budowlanych, Udostępnianie 
internetowych pokojów dyskusyjnych i forów internetowych 
z informacjami na temat projektowania i budowy domów 
z drewna, w tym domów z bali, 41 Prowadzenie szkoleń 
w zakresie budowy domów z drewna, w tym domów z bali, 
oraz rozwiązań architektonicznych i zagadnień technicznych 
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z tym związanych, prowadzenie kursów ułatwiających bu-
dowanie domu, Prowadzenie szkoleń on-line i organizacja 
webinariów dotyczących projektowania i wykonania do-
mów z drewna, w tym domów z bali, Publikacje elektronicz-
ne on-line dotyczące projektowania i wykonania domów 
z drewna, w tym domów z bali, 42 Opracowywanie projek-
tów budowlanych, w tym projektowanie domów z drewna 
lub domów z bali, Hosting blogu o tematyce budowlanej 
dotyczącego projektowania i wykonania domów z drewna, 
w tym domów z bali, Usługi konsultacyjne w zakresie projek-
towania domów z drewna, doradztwo techniczne w zakresie 
prac remontowo-budowlanych.

(210) 527190 (220) 2021 04 01
(731) FLEXEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.15.02, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Opro-
gramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Oprogramowanie komputerowe do integracji 
aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z te-
lefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony ko-
mórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na te-
lefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplika-
cje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 
Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności 
audio-wizualnych aplikacji multimedialnych, Oprogramowa-
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (APl), Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia i zarządzania aplikacjami serwerów dostępowych, Apli-
kacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami kom-
puterowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie kom-
puterowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji 
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, 
grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Mobilne 
aplikacje oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej 
do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery do hostin-
gu www, Programy komputerowe do korzystania z Inter-
netu i sieci www, Grafiki komputerowe do pobrania, Grafika 
do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie 
do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie 
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Inter-
netu, Aukcje z wykorzystaniem technologii łańcucha bloko-
wego [blockchain], 36 Działalność finansowa, Analizy danych 
finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, Pośred-
nictwo w usługach finansowych, Ocena zdolności kredyto-
wej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, 
Usługi w zakresie informacji kredytowej, Usługi oceny ryzyka 
finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych 
finansowych, Informacje finansowe dostarczane za pośred-
nictwem komputerowych baz danych, Informacje finansowe 
dostarczane za pomocą środków elektronicznych, Pożyczki 
[finansowanie], Usługi finansowe, w szczególności udostęp-
nianie zdecentralizowanych i otwartych kryptoaktywów 
w światowej sieci komputerowej wykorzystującej łańcuch 

blokowy [blockchain], Usługi finansowe z wykorzystaniem 
technologii łańcucha blokowego [blockchain], Transakcje 
transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoaktywów, 
Handel kryptoaktywami i wymiana kryptoaktywów, Han-
del zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje 
i operacje w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 
42 Hosting aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji 
multimedialnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting 
aplikacji interaktywnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje 
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Hosting 
skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Opra-
cowywanie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostar-
czania treści multimedialnych, Techniczna obsługa aplikacji 
w dużych i średnich systemach komputerowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wy-
korzystaniu sieci Web, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji 
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usługi dostaw-
cy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Hosting mobilnych stron internetowych, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie 
graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projekto-
wanie gier, Usługi projektowania, Projektowanie wizualne, 
Projektowanie znaków, Projektowanie stron internetowych, 
Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju czcionek, 
Projektowanie sprzętu komputerowego, Projektowanie ję-
zyków komputerowych, Projektowanie materiałów druko-
wanych, Projektowanie kodów komputerowych, Oprogra-
mowanie komputerowe (projektowanie -), Usługi artystów 
grafików, Grafika artystyczna, Usługi projektowania grafiki 
komputerowej wspomagane komputerowo, Projektowanie 
grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka 
cyfrowa obrazów).

(210) 527425 (220) 2021 04 08
(731) FASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z ka-
mieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, Biżuteria damska, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria 
do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emalio-
wana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżu-
teria na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria szlachetna, Biżute-
ria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym 
imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
z kryształu, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z me-
tali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria 
ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bi-
żuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki na kost-
kę, Bransoletki powlekane srebrem, Bransoletki pozłacane, 
Bransoletki z drewnianych koralików, Bransoletki z koralików, 
Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z tkaniny hafto-
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wanej [biżuteria], Bransoletki z tworzyw sztucznych będące 
wyrobami jubilerskimi, Bransolety, Bransolety do zegarków, 
Bransolety obręcze, Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [bi-
żuteria], Fantazyjna biżuteria, Klipsy, Klipsy do krawatów, Klip-
sy jubilerskie przekształcające kolczyki w klipsy, Kolczyki, Kol-
czyki do uszu, Kolczyki-koła, Kolczyki powlekane srebrem, 
Kolczyki pozłacane, Kolczyki wiszące, Kolczyki z metali szla-
chetnych, Spinki do krawatów, Szpilki do krawatów, Łańcusz-
ki [biżuteria], Naszyjniki, Nakrycia głowy dla panny młodej 
w postaci tiar, Naszyjniki [biżuteria], Naszyjniki powlekane 
srebrem, Naszyjniki „śliniaki”, Naszyjniki [wyroby jubilerskie], 
Naszyjniki z metali szlachetnych, Osobiste ozdoby z metali 
szlachetnych, Ozdobne szpilki do kapeluszy, Ozdobne szpilki 
z metali szlachetnych, Ozdobne wpinki do klapy, Ozdoby [bi-
żuteria], Ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, Ozdoby 
do obuwia z metali szlachetnych, Ozdoby do odzieży wyko-
nane z metali szlachetnych, Ozdoby do uszu w postaci biżu-
terii, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby powle-
kane metalami szlachetnymi, Ozdoby ścienne z metali szla-
chetnych, Ozdobne powłoki na spinki do mankietów, Pier-
ścionki, Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykona-
ne z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali 
szlachetnych, Pierścionki powlekane metalami szlachetnymi, 
Pierścionki powlekane srebrem, Pierścionki (wyroby jubiler-
skie), Pierścionki złote, Spinki do krawatów z metali szlachet-
nych, Spinki do krawatów, Spinki do krawatów wykonane 
z metali szlachetnych, Spinki do mankietów, Spinki do man-
kietów i krawatów, Spinki do mankietów pokryte metalami 
szlachetnymi, Spinki do mankietów posrebrzane, Spinki 
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamienia-
mi półszlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane ze zło-
ta, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych 
z kamieniami szlachetnymi, Spinki do mankietów wykonane 
z imitacji złota, Spinki do mankietów z metali szlachetnych, 
Spinki do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami 
półszlachetnymi, Spinki do szali mające charakter biżuterii, 
Srebrne bransoletki, Srebrne kolczyki, Srebrne naszyjniki, 
Srebrne pierścionki, Sygnety, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżute-
ryjne, Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki, Wisiorki 
biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie do osobistej ozdo-
by, Wyroby jubilerskie do użytku osobistego, Wyroby jubiler-
skie pokryte stopami metali szlachetnych, Wyroby jubilerskie 
pokryte metalami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie wykona-
ne ze srebra, Wyroby jubilerskie wykonane ze stopów metali 
szlachetnych, Wyroby jubilerskie wykonane z łańcuszka typu 
kord, Wyroby jubilerskie wykonane z brązu, Wyroby jubiler-
skie wykonane z tworzyw sztucznych, Wyroby jubilerskie 
wykonane z kryształu pokrywanego metalami szlachetnymi, 
Wyroby jubilerskie wykonane z metali szlachetnych, Wyroby 
jubilerskie z kamieniami szlachetnymi, Wyroby jubilerskie 
z kamieniami ozdobnymi, Wyroby jubilerskie z metali nieszla-
chetnych, Wyroby jubilerskie z metali półszlachetnych, Wy-
roby jubilerskie z perłami, Wyroby jubilerskie ze szkła, Zapię-
cia do biżuterii, Zapięcia do naszyjników, Zapinki do krawa-
tów z metali szlachetnych, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki 
biżuteryjne z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, Za-
wieszki do bransoletek, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] 
z metali pospolitych, Zawieszki do breloków do kluczy, Za-
wieszki do naszyjników, Złote bransoletki, Złote kolczyki, Zło-
te łańcuszki, Złote łańcuszki kwadratowe, Złote naszyjniki, 
18 Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Koper-
tówki [małe torebki], Kosmetyczki [saszetki na przybory toa-
letowe], Kuferki na kosmetyki [puste], Kuferki na przybory 
do makijażu sprzedawane bez wyposażenia, Kuferki na przy-
bory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, Małe dam-

skie torebki bez rączki, Małe plecaki, Małe portmonetki, Małe 
torby dla mężczyzn, Małe torebki kopertówki, Portmonetki, 
Portfele na karty, Sakiewki ściągane na sznurek, Sakiewki 
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych 
rzeczy osobistych, Torby, Torby i portfele skórzane, Torby 
na garnitur, Torby na garnitury, koszule i sukienki, Torby 
na obuwie, Torby na parasole, Torby na ubrania, Torby na za-
kupy, Torby plażowe, Torebki, Torebki damskie, Torebki 
do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ra-
mię, Torebki do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki 
męskie, Torebki na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki 
noszone na biodrach, Torebki, portmonetki i portfele, Toreb-
ki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane ze skóry, 
Torebki-paski na biodra, Torebki typu hobo, 20 Akcesoria 
do przechowywania ubrań, Altany [meble], Zasłony bambu-
sowe, Barki [meble], Barki przenośne [meble], Barki ruchome, 
Barki ruchome [meble], Biurka, Biurka i stoły, Biurka do celów 
biurowych, Biblioteczki [regały na książki], Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Blaty [części mebli], 
Blaty kuchenne [meble], Blaty na szafki, Drewniane komody 
pokryte papierem ozdobnym, Drewniane parawany z deko-
racyjną kratownicą, Drewniane półki i stojaki [meble], Drew-
niane pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane ramki 
na zdjęcia, Drewniane ramy do obrazów, Drewniane skrzy-
nie, Drewniane szyldy, Drewniane żaluzje, Duże wyściełane 
fotele, Drzwiczki do mebli, Drzwi przesuwne do mebli, Drzwi 
przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła do mebli, 
Drzwi przechylne niemetalowe [części mebli], Drzwi prze-
chylne metalowe [części mebli], Drzwi do szafek, Drzwi 
do szaf, Drzwi do mebli ze szkła, Drzwi do mebli wykonane 
z tworzyw sztucznych, Drzwi do mebli wykonane z materia-
łów niemetalowych, Drzwi do mebli, Fotele, Fotele biurowe, 
Fotele bujane, Fotele wypoczynkowe, Kanapy, Kanapo-tap-
czany, Komody, Komódki z szufladami, Komody [meble], Ko-
mody ścienne, Komplety mebli do salonu, Kosze do prze-
chowywania [meble], Krzesła, Krzesła bankietowe, Krzesła 
biurowe, Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła, fotele z ruchomym 
oparciem, Krzesła konferencyjne, Krzesła na jednej nodze, 
Krzesła na kółkach, Krzesła obrotowe, Krzesła składane, Krze-
sła stołowe, Kufry [szafki], Ławki, Ławki z półkami, Ławy [me-
ble], Ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, Łóżka, 
Łóżka drewniane, Łóżka piętrowe, Łóżka, pościel, materace, 
poduszki, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, 
Meble łazienkowe, Plansze, stoiska wystawowe i oznakowa-
nie, niemetalowe, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, 
niemetalowe, Wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań 
[meble] i haczyki na ubrania, Żaluzje do wnętrz oraz elemen-
ty do zasłon i zasłony do wnętrz, Elementy mebli segmento-
wych, niemetalowe [meble], Elementy meblowe, Elementy 
metalowe mebli segmentowych [meble], Kosze niemetalo-
we, Kredensy [meble], Kredensy, Kredensy na serwis do po-
dawania herbaty [chadansu], Kredensy, toaletki, komody, 
Łóżka ze schowkiem [szufladami], Łóżka składane, Meble, 
Meble do celów wystawowych, Meble do celów katalogo-
wania, Meble do eksponowania towarów, Meble do ekspo-
zycji produktów w punktach sprzedaży, Meble do oranżerii, 
Meble do przebieralni, Meble do przechowywania, Meble 
do salonu, Meble do siedzenia, Meble do wnętrz, Meble 
do wyposażenia sklepów, Meble domowe, Meble domowe, 
biurowe i ogrodowe, Meble domowe wykonane z drewna, 
Meble drewniane, Meble gięte, Meble kuchenne, Meble ku-
chenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, Meble 
kuchenne z regulacją wysokości, Meble łączone, Meble me-
talowe, Meble na miarę (do zabudowy), Meble modułowe 
[kombinowane], Meble ogrodowe, Meble ogrodowe drew-
niane, Meble ogrodowe [patio], Meble ogrodowe wykonane 
z metalu, Meble ogrodowe wykonane z drewna, Meble 
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ogrodowe z aluminium, Meble ogrodowe z tworzyw sztucz-
nych, Meble przystosowane do układania jedno na drugim, 
Meble przystosowane do użytku na zewnątrz, Meble ratta-
nowe, Meble sklepowe, Meble skórzane, Meble sypialne, Me-
ble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble sypialniane 
na wymiar (do zabudowy), Meble tapicerowane, Meble trzci-
nowe, Meble uliczne niemetalowe, Meble wielofunkcyjne, 
Meble wykonane głównie ze szkła, Meble wykonane z sub-
stytutów drewna, Meble wykonane z tworzyw sztucznych, 
Meble wykonane ze stali, Meble wykonane ze stalowych ru-
rek, Meble wypoczynkowe, Meble wystawiennicze do punk-
tów sprzedaży, Meble z listewek, Meble z opcją zmieniania 
w łóżka, Meble z przegrodami na butelki [barki], Meble 
z tworzyw sztucznych, Meble z tworzyw sztucznych do ła-
zienek, Meble zawierające łóżka, Meble ze szkła, Meblościan-
ki, Półki meblowe, Modułowe meble łazienkowe, Modułowe 
układy półek [meble], Narożniki [meble], Niskie stoły w stylu 
japońskim (zataku), Parawany [meble], Poduszki, Poduszki 
dekoracyjne, Poduszki na krzesła, Poduszki na siedzenia, Po-
duszki na siedzenia do krzeseł, Poduszki ozdobne, Półki bi-
blioteczne, Półka na talerze, Półki do celów wystawowych, 
Półki do pisania, Półki do przechowywania [meble], Półki biu-
rowe, Półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki, Półki 
[meble], Półki na buty, Półki na dostawy [meble], Półki 
na książki, Półki na żywność, Półki niemetalowe [meble], Półki 
prefabrykowane [meble], Półki ścienne [meble], Półki wiszą-
ce [meble], Półki wystawowe, Półki z metalu [meble], Półki 
z niemetalowych materiałów [meble], Pufy [meble], Regały, 
Regały drewniane [meble], Regały do przechowywania, Re-
gały [meble], Regały metalowe, Regały metalowe [stojaki 
z półkami], Regały metalowe (systemy półkowe) [meble], Re-
gały z metalu [meble], Rozkładane fotele, Segmenty do prze-
chowywania [meble], Segmenty wystawiennicze do celów 
prezentacyjnych, Segmenty wystawiennicze do celów eks-
pozycyjnych, Segmenty wystawiennicze [meble], Segmenty 
wystawowe do celów promocyjnych, Składane łóżka, Skrzy-
nie, Skrzynie do przechowywania [meble], Skrzynie [meble], 
Sofy, Sofy rozkładane, Sofy rozsuwane, Sofy ścienne, Stojaki 
do wystawiania materiałów [meble], Stojaki do wystawiania 
produktów w punktach sprzedaży, Stojaki na kapelusze, Sto-
jaki na płaszcze, Stojaki na parasole, Stojaki na ręczniki [me-
ble], Stojaki na ubrania, Stojaki, półki, Stojaki, półki [meble] 
do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzy-
wa sztucznego, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stojaki wy-
stawowe, Stojaki wystawowe na stroje, Stoliki, Stoliki do her-
baty, Stoliki kawowe, Stoliki nocne, Stoliki przy kanapie, Stoliki 
przyścienne z szufladami, Stoliki salonowe, Stoliki składane, 
Stoły, Stoły do jadalni, Stoły kuchenne, Stoły [meble], Szafki, 
Systemy półkowe [regały], Systemy do zabudowy wewnętrz-
nej szaf wnękowych i garderób [części mebli], Szafki [części 
zestawu], Szafki do celów wystawowych, Szafki do przecho-
wywania, Szafki do sypialni, Szafki kuchenne, Szafki do toa-
let, Szafki łazienkowe, Szafki [meble], Szafki metalowe, Szafki 
metalowe [meble], Szafki na buty, Szafki na płyty [meble], 
Szafki na materiały biurowe [meble], Szafki na serwisy do her-
baty, Szafki na ubrania, Szafki nocne, Szafki ścienne, Szafki 
wystawowe, Szafki z lustrami, Szafki zamykane, Szafki 
ze schowkami, Szafy, Szafy [meble], Szafy na dokumenty 
w postaci mebli, Szafy wnękowe, Szafy z lustrami, Taborety, 
Taborety ruchome [meble], Taborety ze schodkiem [meble], 
Tapczany posiadające miejsce do przechowywania, Tapcza-
ny wykonane z drewna, Toaletki, Toaletki [meble], Toaletki 
z trzema lustrami, Wieszaki do ubrań [meble], Wieszaki 
do ubrań, Wieszaki do płaszczy, Wieszaczki na klucze [me-
ble], Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki na części garde-
roby, Wieszaki na kapelusze, Wieszaki na kapelusze [haki] 
niemetalowe, Wieszaki na kapelusze [meble], Wieszaki 

na klucze [meble], Wieszaki na krawaty, Wieszaki na płaszcze 
[haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, Wieszaki 
na płaszcze [meble], Wieszaki na płaszcze [stojaki] niemetalo-
we, Wieszaki na torby, niemetalowe, Wieszaki na ubrania, 
nie z metalu, Wieszaki stojące do ubrań, Wieszaki stojące 
na płaszcze, Wieszaki stojące na ubrania, 25 Akcesoria na szy-
ję, Anoraki, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe 
do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe w stylu sporto-
wym, Ascoty [krawaty], Balerinki [obuwie], Baletki, Bandany, 
Bandany na szyję, Berety, Berety szkockie z pomponem, Ber-
mudy, Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna 
[część garderoby], Bielizna damska, Bielizna damska typu 
body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna 
funkcjonalna, Bielizna jednorazowa, Bielizna nocna, Bielizna 
osobista, Bielizna osobista [część garderoby], Bielizna osobi-
sta i nocna, Bielizna osobista z dzianiny, Bielizna termoaktyw-
na, Bielizna wchłaniająca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyro-
by gorseciarskie], Bikini, Biustonosze, Biustonosze bez ramią-
czek, Biustonosze miękkie, nieusztywniane, Biustonosze sa-
monośne, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Ble-
zery, Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Blu-
zy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe 
z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Body [bieli-
zna], Body [odzież], Bojówki, Bokserki, Bokserki damskie [bie-
lizna], Bolerka, Bonżurki, Botki, Botki dla kobiet, Bryczesy, Bry-
czesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Buto-
rolki, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty do kostki, Buty 
na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty na rzepy, Buty 
na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty 
sportowe, Buty sznurowane, Buty wsuwane, Buty z ukrytym 
obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Cheongsams (chiń-
skie sukienki), Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersiowej 
[poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na gło-
wę, Chusty noszone na ramionach, Chusty [odzież], Chusty 
pareo, Chusty plażowe, Chusty, szale na głowę, Ciepła bieli-
zna [z długim rękawem i długimi nogawkami], Cylindry [ka-
pelusze], Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki z węzeł-
kiem, Czapki bez daszków, Czapki dziane, Czapki futrzane, 
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, 
Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Czapki wełniane, 
Czapki z daszkiem, Czapki z pomponem, Czapki ze sztuczne-
go futra, Czepki damskie [nakrycia głowy], Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Czubki do butów, Damska bielizna, 
Damskie kapcie składane, Damskie koszule nocne, Damskie 
luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Daszki, Daszki 
czapek, Daszki do czapek, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, 
Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Długa bielizna, 
Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne haiki, 
Długie luźne stroje, Długie szale damskie, Dolne części ubrań 
[odzież], Dopinane kołnierzyki, Dresy ortalionowe, Dresy wia-
troszczelne, Drewniaki i sandały w stylu japońskim, Duże luź-
ne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bos-
manki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie buty wyjściowe, 
Eleganckie spodnie, Espadryle, Etole [futra], Etole z futra syn-
tetycznego, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Far-
tuchy [odzież], Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw 
sztucznych), Fartuszki, Fascynatory [stroiki na głowę], Fezy, 
Figi, Fraki, Fulary, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdob-
ne krawaty], Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Funkcjo-
nalne spodnie termoaktywne, Futra [odzież], Gabardyna 
[odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitury 
damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe [odzież], 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, 
szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym 
stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Gol-
fy, Golfy [odzież], Gorset, Gorsety, Gorsety [bielizna], Gorsety 
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[bielizna damska], Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], 
Gorsety [tworzące jedną całość ze stanikiem], Gorsety [wyro-
by gorseciarskie], Gorsy koszul, Grube kurtki, Grube płaszcze, 
Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Halki [bielizna], Halki 
[odzież], Halki pod kimona [Juban], Halki pod kimona (koshii-
maki), Halki, półhalki, Japonki, Japońskie obuwie robocze 
z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), Japońskie obu-
wie ze słomy ryżowej (waraji), Japońskie szlafroki (nemaki), 
Jaszmaki, Jednoczęściowa bielizna damska [body połączone 
z rajstopami], Jednoczęściowe piżamy, Jedwabne krawaty, 
Kalosze [obuwie], Kalosze [wkładane na obuwie], Kamizelki, 
Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki 
pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki 
z polaru, Kapcie skórzane, Kapelusze, Kapelusze Fedora, Ka-
pelusze futrzane, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze 
plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciw-
słoneczne, Kapelusze słomkowe, Kapelusze turzycowe  
[suge-gasa], Kapelusze w kształcie dzwonka [cloche], Kąpie-
lowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież], Karczki 
koszul, Kaszkiety, Kaszmirowe szale, Kieszenie do odzieży, 
Kołnierze, Kołnierze do sukienek, Kołnierzyki przypinane, 
Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [play-
suit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], 
Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony zimowe, 
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety skórzane, 
Kostiumy, Kostiumy dla kobiet, Kostiumy kąpielowe, Kostiu-
my kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn 
i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn, Kostiumy kąpie-
lowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale masko-
we i Halloween, Kostiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, 
Koszule, Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule 
do spania, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule 
hawajskie z guzikami z przodu, Koszule niezapięte pod szyją, 
Koszule nocne, Koszule sztruksowe, Koszule z długimi ręka-
wami, Koszule z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z kołnie-
rzykiem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniacza-
mi do użytku sportowego, Koszule zapinane, Koszulki bez 
rękawów, Koszulki polo, Koszulki polo z dzianiny, Koszulki 
sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, 
Koszulki z nadrukami, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Krót-
kie bluzeczki do talii, Krótkie haleczki na ramiączkach, Krótkie 
halki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krót-
kie ogrodniczki, Krótkie okrycia [narzutki] nakładane na ko-
szule nocne, Krótkie piżamy damskie, Krótkie płaszcze [do sa-
mochodu], Krótkie spodnie, Krynoliny, Kurtki, Kurtki bez ręka-
wów, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki 
dżinsowe, Kurtki futrzane, Kurtki jako odzież sportowa, Kurtki 
koszulowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki nieprzemakalne, 
Kurtki odblaskowe, Kurtki [odzież], Kurtki pikowane [odzież], 
Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki 
puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki 
z dzianiny polarowej, Kurtki wierzchnie, Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki 
zamszowe, Legginsy, Letnie sukienki, Majtki, Majtki damskie, 
Majtki przypominające szorty z luźną nogawką, Majtki wy-
szczuplające, Małe kapelusze, Mankiety, Mantyle, Maski 
ochronne [modna odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, 
Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie 
i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mitry [nakrycia 
głowy], Modne kapelusze, Mokasyny, Mufki, Mufki futrzane, 
Mufki [odzież], Mycki, piuski, Narzutki na ramiona, Narzutki 
na ramiona [odzież], Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie co-
dzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do celów 
rekreacji, Obuwie gumowe, Obuwie inne niż sportowe, Obu-
wie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, 
Obuwie rekreacyjne, Odzież, Odzież codzienna, Odzież dam-

ska, Odzież do spania, Odzież dziana, Odzież dziewczęca, 
Odzież dżinsowa, Odzież futrzana, Odzież gotowa, Odzież 
haftowana, Odzież jedwabna, Odzież kaszmirowa, Odzież 
lniana, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież modelująca, Odzież nieprzemakalna, Odzież termo-
izolacyjnych właściwościach, Odzież ochronna zakładana 
na ubrania, Odzież papierowa, Odzież pluszowa, Odzież 
przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież rekreacyjna, 
Odzież skórzana, Odzież taneczna, Odzież tkana, Odzież 
w stylu sportowym, Odzież wełniana, Odzież wiatroszczelna, 
Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia dla chłopców, Odzież 
wierzchnia dla dziewcząt, Odzież wierzchnia dla kobiet, 
Odzież wierzchnia dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla pań, 
Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież wodo-
odporna, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca 
substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrodniczki, 
Okrycia głowy z daszkiem, Okrycia [narzutki] nakładane na ko-
szule nocne, Okrycia przeciwdeszczowe, Okrycia wierzchnie 
[odzież], Okrycia zakładane na kostiumy kąpielowe, Opaski 
na głowę [odzież], Opaski na szyję [części odzieży], Palta, Pan-
tofle bez napiętka, Pantofle domowe, Pantofle domowe 
ze skóry, Pantofle kąpielowe, Pantofle z tworzyw sztucznych, 
Papierowe czapki używane jako części odzieży, Paski, Paski 
do butów, Paski do smokingów, Paski materiałowe [odzież], 
Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne, Paski 
wykonane z imitacji skóry, Paski z materiału, Pasy do wy-
szczuplania talii, Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], 
Pasy wyszczuplające [gorsety], Pelerynki, Peleryny futrzane, 
Peleryny [narzutki], Peleryny [płaszcze], Piżamy, Płaszcze, 
Płaszcze damskie, Płaszcze futrzane, Płaszcze i kurtki futrzane, 
Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Płaszcze 
plażowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze skórzane, 
Płaszcze wieczorowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze z materia-
łu dżinsowego, Płaszcze ze skóry owczej, Płaszcze zimowe, 
Plisowane spódnice do uroczystych kimon (hakama), Podko-
lanówki, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki 
z długimi rękawami, Podomki, Podomki [szlafroki], Podwiązki, 
Podwiązki do skarpetek, Połączenie koszulki z majtkami [bie-
lizna damska], Polary, Półgolfy, Półhalki, Poncza, Pończochy, 
Poszetki, Poszetki [odzież], Prochowce, Przybrania głowy 
[woalki], Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery bez rę-
kawów [odzież], Pulowery z długimi rękawami, Pulowery 
z kapturem, Pulowery z polaru, Pumpy, Pumpy damskie, 
Pumpy do kolan, Rajstopy, Rajstopy bez pięt, Rajtuzy, Rajtuzy 
na szelkach, Ramiączka do biustonoszy, Rękawice, w tym rę-
kawice ze skóry, skóry surowej lub futra, Rękawiczki, Ręka-
wiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki jako odzież, 
Rękawiczki [odzież], Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki 
zimowe, Rybaczki, Saboty, Sandały, Sandały damskie, Sanda-
ły-drewniaki, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, 
Sandały męskie, Sandały w stylu japońskim (zori), Sarongi, 
Sari, Skarpetki, Skarpetki i pończochy, Skarpetki męskie, Skar-
petki noszone jako kapcie, Skarpetki (Podwiązki do -), Skarpet-
ki wełniane, Skarpetki z palcami, Skarpety bez stopy, Skarpe-
ty do kostek, Skarpety do spania, Skarpety sportowe, Skarpe-
ty termoaktywne, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], 
Skórzane nakrycia głowy, Skórzane ochraniacze na spodnie 
(odzież), Skórzane sandały w stylu japońskim, Skórzane su-
kienki, Slipy męskie, figi damskie, Smokingi, Śniegowce, 
Spodenki, Spodenki bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spód-
nica-spodnie, Spódnice, Spódnice plisowane, Spódnico-
-spodenki, Spódnico-spodnie, Spodnie, Spodnie capri, 
Spodnie do kolan [bryczesy], Spodnie do piżamy, Spodnie 
dresowe, Spodnie khaki, Spodnie [nieformalne], Spodnie 
od dresu, Spodnie nieprzemakalne, Spodnie pumpy [alla-
dynki], Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie skórzane, 
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Spodnie sztruksowe, Spodnie w stylu pirackim, Spodnie 
wierzchnie, Spodnie ze stretchu, Spodniumy [kostiumy 
ze spodniami dla kobiet], Sportowe nakrycia głowy [inne niż 
kaski], Stringi, Stroje jednoczęściowe, Stroje kąpielowe moni-
kini, Stroje maskaradowe, Stroje na maskaradę, Stroje plażo-
we, Stroje przeciwdeszczowe, Stroje sportowe, Stroje wizyto-
we, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Sukienki 
damskie, Sukienki skórzane, Suknie balowe, Suknie koktajlo-
we, Suknie ślubne, Suknie wieczorowe, Surduty, Suspenso-
rium [bielizna osobista], Swetry, Swetry bez rękawów, Swetry 
[odzież], Swetry polo, Swetry rozpinane, Swetry z dekoltem 
w serek, Swetry z golfem, Swetry z okrągłym wykończeniem 
przy szyi, Swetry z półgolfem, Szale, Szale boa [odzież], Szale 
i chusty na głowę, Szale i etole, Szale-tuby, Szale [tylko z try-
kotu], Szaliki, Szaliki do zawijania wokół szyi, Szaliki [odzież], 
Szaliki jedwabne, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy 
[do ubrania], Szelki, Szerokie koszule wierzchnie, Szkielety ka-
peluszy, Szkockie berety, Szlafmyce, Szlafroki, Szlafroki wypo-
czynkowe, Szmizetki, Szorty, Szorty kąpielowe, Szorty 
[odzież], Szorty z polaru, Sztormiaki [odzież], T-shirty z krót-
kim rękawem, Tankini, Tenisówki, Tenisówki na koturnie, Teni-
sówki [obuwie], Termoaktywne nakrycia głowy, Tkane koszu-
le, Toczki [kapelusze], Topy bez ramiączek, Topy [odzież], 
Topy wiązane na szyi, Topy z dzianin, Topy z półgolfem, Tren-
cze, Trykot, Trykoty, Trykoty [ubrania], Trykoty z długimi no-
gawkami, Tuniki, Tuniki hawajskie, Ubrania codzienne, Weł-
niane rajstopy, Wełniane szale noszone w krajach Ameryki 
Łacińskiej, Wiatrówki, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], 
Wstawki do kostiumów kąpielowych [części odzieży], Wstaw-
ki do bielizny [części odzieży], Wstawki do pończoch [części 
odzieży], Wstawki do rajstop [części odzieży], Wstawki 
do skarpetek stopek [części odzieży], Wstawki do trykotów 
[części odzieży], Wstawki pod pachy [części do odzieży], Wy-
godne luźne spodnie, Wyroby pończosznicze, Wysokie cho-
daki do chodzenia po deszczu (ashida), Żakiety męskie, Ża-
kiety z dzianiny, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Gumowce, 
Kominiarki, Kombinezony puchowe, Mankiety do butów, 
Marynarki od garniturów, Nakrycia głowy, Muszki, Opaski 
na głowę, Pasy przez ramię do odzieży, Płaszcze gabardyno-
we, Podwiązki ślubne, Spodenki halkowe.
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(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
Narzędzia stacjonarne o napędzie innym niż ręczny, Wkrę-
tarki, Wiertarki, Młoto-wiertarki, Młoty, Młoty udarowe, Piły, 
Piły tarczowe, Pilarki, Pilniki, Wyrzynarki, Strugi elektryczne, 
Frezarki, Szlifierki, Szlifierki kątowe, nożyce elektryczne, noży-
ce pneumatyczne, nożyce mechaniczne [maszyny], nożyce 
ręczne, elektryczne, nożyce wibracyjne [maszyny], nożyce 
do blach [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], 
nożyce hydrauliczne [do celów awaryjnych i ratowniczych], 
Wypalarki, Zgrzewarki, Golarki do żywego inwentarza, Noże 

do maszyn, noże elektryczne, Brzeszczoty do użytku z elek-
tronarzędziami, Wiertarki stołowe, Szlifierki stołowe, Pilarki, 
Ukośnice, Ostrzałki, Spawarki, Kompresory, Odkurzacze prze-
mysłowe, Giętarki, Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, 
Klucze przekładniowe elektryczne, Klucze udarowe, Klucze 
pneumatyczne, Tłoki, Prasy hydrauliczne, Towotnice, Sma-
rownice, Odsysarki oleju, Podnośniki samochodowe, Wy-
ciągarki, Wciągarki, Żurawie warsztatowe, Piaskarki, Polerki, 
Maszyny do wulkanizacji, Alternatory, Wyważarki, Brzeszczo-
ty pił do użytku z elektronarzędziami, Sprzęgła do maszyn, 
Przekładnie zębate do maszyn, Tuleje, Stojany, Elektryczne 
cewki zapłonowe, Gaźniki, Młoty wyburzeniowe, Miesza-
dła, Wibratory, Przecinarki do płytek, Przecinarki łukowe, 
Wciągarki i podnośniki do płyt, Palniki do cięcia, palniki spa-
walnicze, palniki gazowe [narzędzia], Kosiarki, Podkaszarki, 
Kosy elektryczne, Kosy spalinowe, Nożyce do żywopłotów 
i gałęzi, Piły łańcuchowe elektryczne, Piły łańcuchowe spa-
linowe, Wiertnice, Opryskiwacze, Myjki ciśnieniowe, Pompy 
paliwowe, Pompy głębinowe, Motopompy, Pompy do insta-
lacji grzewczych, Maszyny do rozdrabniania drewna, Wier-
tła do maszyn, wiertła do wiertarek o napędzie innym niż 
ręczny, Frezy, Tarcze tnące, Tarcze szlifujące, Tarcze ostrzące, 
Tarcze polerujące, Akcesoria spawalnicze - mianowicie: ro-
boty, palniki, elektrody, głowice, Filtry do maszyn, Akceso-
ria do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłą-
cza, Akcesoria do pił łańcuchowych -mianowicie: łańcuchy 
do pił, prowadnice do pił, Świdry, Silniki i napędy takie jak: 
silniki elektryczne, Silniki spalinowe, Silniki hydrauliczne, Sil-
niki pneumatyczne, Wałki silnikowe, Przekładnie silnikowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzeda-
ży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej towarów takich 
jak: narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzę-
dzia stacjonarne o napędzie innym niż ręczny, Wkrętarki, 
Wiertarki, Młoto-wiertarki, Młoty, Młoty udarowe, Piły, Piły 
tarczowe, Pilarki, Pilniki, Wyrzynarki, Strugi elektryczne, Fre-
zarki, Szlifierki, Szlifierki kątowe, nożyce elektryczne, nożyce 
pneumatyczne, nożyce mechaniczne [maszyny], nożyce 
ręczne, elektryczne, nożyce wibracyjne [maszyny], nożyce 
do blach [maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], 
nożyce hydrauliczne [do celów awaryjnych i ratowniczych], 
Opalarki, Wypalarki, Zgrzewarki, Golarki do żywego inwenta-
rza, Noże do maszyn, noże elektryczne, Brzeszczoty do użyt-
ku z elektronarzędziami, Wiertarki stołowe, Szlifierki stołowe, 
Pilarki, Ukośnice, Ostrzałki, Spawarki, Kompresory, Odkurza-
cze przemysłowe, Giętarki, Przemysłowe narzędzia pneuma-
tyczne, Klucze przekładniowe elektryczne, Klucze udarowe, 
Klucze pneumatyczne, Tłoki, Prasy hydrauliczne, Towotni-
ce, Smarownice, Odsysarki oleju, Podnośniki samochodo-
we, Wyciągarki, Wciągarki, Żurawie warsztatowe, Piaskarki, 
Polerki, Maszyny do wulkanizacji, Alternatory, Wyważarki, 
Brzeszczoty pił do użytku z elektronarzędziami, Sprzęgła 
do maszyn, Przekładnie zębate do maszyn, Tuleje, Stojany, 
Elektryczne cewki zapłonowe, Gaźniki, Młoty wyburzeniowe, 
Mieszadła, Wibratory, Przecinarki do płytek, Przecinarki łuko-
we, Wciągarki i podnośniki do płyt, Palniki do cięcia, palniki 
spawalnicze, palniki gazowe[narzędzia], Kosiarki, Podkaszarki, 
Kosy elektryczne, Kosy spalinowe, Nożyce do żywopłotów 
i gałęzi, Piły łańcuchowe elektryczne, Piły łańcuchowe spa-
linowe, Wiertnice, Opryskiwacze, Myjki ciśnieniowe, Pompy 
paliwowe, Pompy głębinowe, Motopompy, Pompy do insta-
lacji grzewczych, Maszyny do rozdrabniania drewna, Wier-
tła do maszyn, wiertła do wiertarek o napędzie innym niż 
ręczny, Frezy, Tarcze tnące, Tarcze szlifujące, Tarcze ostrzące, 
Tarcze polerujące, Akcesoria spawalnicze - mianowicie: ro-
boty, palniki, elektrody, głowice, Filtry do maszyn, Akcesoria 
do kompresorów - mianowicie: tłoki, zawory, szybkozłącza, 
Akcesoria do pił łańcuchowych - mianowicie: łańcuchy 
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do pił, prowadnice do pił, Świdry, Silniki i napędy takie jak: sil-
niki elektryczne, Silniki spalinowe, Silniki hydrauliczne, Silniki 
pneumatyczne, Wałki silnikowe, Przekładnie silnikowe.

(210) 527801 (220) 2021 04 21
(731) FEDOROWICZ BEATA, FEDOROWICZ KRZYSZTOF BKF 

FEDOROWICZ SPÓŁKA CYWILNA, Skarbimierzyce
(540) (znak słowny)
(540) BALTLUX
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór-
kowe i wyburzeniowe, Wypożyczanie narzędzi, urządzeń 
i akcesoriów budowlanych oraz służących do rozbiórki, 
Konserwacja i naprawa budynków, czyszczenie budynków 
od wewnątrz i zewnątrz, Usługi stolarskie - naprawy, Usługi 
montażu mebli, Usługi w zakresie informacji budowlanej, 
Usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w zakresie 
budownictwa, mebli, maszyn budowlanych, Usługi w zakre-
sie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanaliza-
cyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solar-
ne, a także w zakresie ich naprawy i konserwacji, Usługi w za-
kresie sprzątania obiektów, Doradztwo budowlane, Nadzór 
budowlany i nadzór nad remontami budynków, 42 Usługi 
w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, styli-
zacja, architektura, Usługi artystów-grafików, designerów, 
projektantów, Usługi związane z projektowaniem graficz-
nym [sztuka], Badania techniczne oraz opracowywanie pro-
jektów technicznych, Prace badawczo-rozwojowe na rzecz 
osób trzecich, Projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, 
Doradztwo oraz projektowanie budowlane, Planowanie 
urbanistyczne, Ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, 
w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, 
Badania w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakre-
sie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, 
Usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz miesz-
kalnych, biur i pomieszczeń handlowo-usługowych, Usługi 
w zakresie projektowania architektonicznego i budowlane-
go, Nadzór i inspekcja techniczna.

(210) 528104 (220) 2021 04 23
(731) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów
(540) (znak słowny)
(540) heva
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, 
Pompy, Pompy basenowe, Urządzenia zamiatające, czyszczące, 
myjące i piorące, Odkurzacze, Odkurzacze roboty, Odkurzacze 
do odsysania płynów, Odkurzacze do celów przemysłowych, 
Instalacje do centralnego odkurzania, Torby do odkurzaczy, 
Worki do odkurzaczy, Worki i filtry przeciwkurzowe do odkurza-
czy, Szczotki do odkurzaczy, Węże do odkurzaczy, Ssawki do od-
kurzaczy, Zamiatarki, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, 
Maszyny do mycia ciśnieniowego, Przemysłowe maszyny 
czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, Maszyny i urzą-
dzenia ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze o napędzie innym 
niż ręczny, Maszyny i urządzenia rolnicze, narzędzia rolnicze 
o napędzie innym niż ręczny, Glebogryzarki, Kosiarki do trawy, 
Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki żyłkowe do użytku 
ogrodniczego, Kosiarki samobieżne, Kosy [maszyny], Podkaszar-
ki, Nożyce elektryczne, Piły o napędzie innym niż ręczny, Seka-
tory o napędzie innym niż ręczny, Obcinacze o napędzie innym 
niż ręczny, Bębny elektryczne do nawijania węży ogrodowych, 
Aeratory, Awaryjne generatory prądotwórcze, Elektryczne na-
rzędzia kuchenne, Elektryczne maszyny kuchenne: Elektryczne 
roboty kuchenne, Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przy-
gotowywania żywności i napojów, Urządzenia do napowietrza-

nia wody i napojów, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Filtry 
do maszyn i urządzeń, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, 
wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej urządzeń, 
maszyn i narzędzi, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne, Narzędzia 
i przyrządy ogrodnicze sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrzą-
dy rolnicze sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrządy do kształ-
towania krajobrazu sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrządy 
budowlane sterowane ręcznie, Opryskiwacze ogrodowe ręcz-
ne, Opryskiwacze rolnicze ręczne, Rozpylacze do użytku domo-
wego ręczne, Rozpylacze do użytku ogrodniczego ręczne, Roz-
pylacze do użytku rolniczego ręczne, Aeratory ręczne, Kultywa-
tory ręczne, Siewniki ręczne, Żelazka, Żelazka parowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży stacjonarnej, 
wysyłkowej i internetowej następujących towarów: metalowe: 
listwy oraz kształtowe elementy oddzielające lub wykończe-
niowe pokryć nawierzchni drogowych, placów, ścieżek, alejek, 
chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, 
metalowe: ogrodzenia i elementy ogrodzeń, metalowe łączni-
ki do węży ogrodowych, metalowy osprzęt do węży ogrodo-
wych, metalowe nawijarki niemechaniczne do węży giętkich, 
pojemniki ogrodowe wykonane z metalu, kraty metalowe, 
metalowe słupki ogrodowe, kostka brukowa metalowa, płyty 
metalowe ogrodowe, kompostowniki metalowe, metalowe ob-
ramowania do drzwi ogrodowych, wieszaki metalowe na węże 
ogrodowe, metalowe szpule do ręcznego zwijania węży ogro-
dowych, metalowe słupki ogrodowe, ogrodzenia metalowe, 
metalowe: szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe, szklarnie 
przenośne, drabiny metalowe, narzędzia ręczne o napędzie in-
nym niż ręczny, pompy, pompy basenowe, urządzenia zamia-
tające, czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, odkurzacze 
roboty, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów 
przemysłowych, instalacje do centralnego odkurzania, torby 
do odkurzaczy, worki do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzo-
we do odkurzaczy, szczotki do odkurzaczy, węże do odkurza-
czy, ssawki do odkurzaczy, zamiatarki, maszyny do czyszczenia 
ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe 
maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, ma-
szyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, maszyny, narzędzia 
i urządzenia rolnicze, glebogryzarki, kosiarki do trawy, kosiarki 
do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrod-
niczego, kosiarki samobieżne, kosy -maszyny, podkaszarki, no-
życe elektryczne, piły, sekatory, obcinacze, bębny elektryczne 
do nawijania węży ogrodowych, aeratory, awaryjne generatory 
prądotwórcze, elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne 
maszyny kuchenne, elektryczne roboty kuchenne, maszyny 
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności 
i napojów, urządzenia do napowietrzania wody i napojów, 
maszyny do mineralizacji wody pitnej, filtry do maszyn i urzą-
dzeń, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz 
części do wymienionych powyżej urządzeń, maszyn i narzędzi, 
narzędzia i przyrządy ręczne, narzędzia i przyrządy ogrodnicze 
sterowane ręcznie, narzędzia i przyrządy rolnicze sterowane 
ręcznie, narzędzia i przyrządy do kształtowania krajobrazu ste-
rowane ręcznie, narzędzia i przyrządy budowlane sterowane 
ręcznie, opryskiwacze ogrodowe, opryskiwacze rolnicze, rozpy-
lacze do użytku domowego, rozpylacze do użytku ogrodnicze-
go, rozpylacze do użytku rolniczego, aeratory ręczne, kultywa-
tory ręczne, siewniki, żelazka, żelazka parowe, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do nawadniania w tym automatycznego, systemy, 
instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolnopo-
miarowa i regulacyjna: do uzdatniania wody, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do filtrowania wody pitnej, systemy, instalacje, 
urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa 
i regulacyjna: do zmiękczania wody, systemy, instalacje, urządze-
nia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regula-
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cyjna: do oczyszczania wody, akcesoria, zespoły, podzespoły, 
osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej 
systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte 
w klasie 11, węże ogrodowe, niemetalowe łączniki do węży 
ogrodowych, niemetalowy osprzęt do węży ogrodowych, folie 
z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, geoteksty-
lia, niemetalowe: listwy oraz kształtowe elementy oddzielające 
lub wykończeniowe pokryć nawierzchni drogowych, placów, 
ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, 
zieleńców, niemetalowe: ogrodzenia i elementy ogrodzeń, po-
jemniki ogrodowe z materiałów murarskich, kraty niemetalowe, 
domki i budki ogrodowe niemetalowe, paliki, słupki ogrodowe 
niemetalowe, kostka brukowa, płyty ogrodowe niemetalowe, 
drzwi ogrodowe - niemetalowe ramy, namioty ogrodowe - 
szkielety ramowe, niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, 
niemetalowe: szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe, szklar-
nie przenośne, meble ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodo-
wych ujęte w klasie 20, parawany, meble nadmuchiwane, słupki 
ogrodowe niemetalowe, stojaki na parasole przeciwsłoneczne, 
statuetki, figury, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje ogrodowe, po-
jemniki niemetalowe, kosze niemetalowe, kompostowniki nie-
metalowe, wyroby wikliniarskie, niemetalowe bębny na węże 
ogrodowe, obsługiwane ręcznie, niemetalowe mocowane 
na ścianie podpory do węży, niemechaniczne, niemetalowe 
szpule do nawijania węży, drabiny niemetalowe, materace, 
materace dmuchane, karimaty, maty do spania, poduszki, po-
ściel, oprócz bielizny pościelowej, chodziki dla dzieci, pojemniki 
na kompost do użytku domowego, dysze do węży ogrodo-
wych, zraszacze do węży ogrodowych, spryskiwacze, szczotki 
podłączane do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane 
do węży ogrodowych, sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz-
czenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, szczotki, miotły, mopy, 
końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, rękawice ogrod-
nicze, rękawice do grilla, rękawice do użytku domowego, stojaki 
do roślin, stojaki na kwiaty, wazony, donice, doniczki, pojemniki 
na rośliny, kosze na rośliny, misy na rośliny, podstawki do po-
jemników na rośliny, przykrywki do pojemników na rośliny, 
strzykawki do użytku w ogrodzie, szczotki do trawników, kosze 
do użytku domowego, kosze na pranie, kosze i kubły na śmieci, 
konewki, sitka do konewek, dozowniki produktów do mycia cia-
ła, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do papieru 
toaletowego, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfu-
zory z patyczkami zapachowymi, dzbany, dzbanki.

(210) 528243 (220) 2021 04 28
(731) SHAHADUL ISLAM MOHAMMAD, Warszawa
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 29.01.13, 01.15.05, 08.05.01, 08.05.02, 07.01.08, 07.01.25
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne.

(210) 528434 (220) 2021 05 05
(731) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM  

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimna-
styczne, Ozdoby choinkowe, Trampoliny, Sprzęt fitness typu: 
stacjonarne rowery treningowe, atlasy do ćwiczeń, orbitre-
ki, bieżnie, ławki do ćwiczeń, drążki do podciągania, hantle, 
steppery.

(210) 528514 (220) 2021 05 05
(731) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) RADIOCALM Onkoemulsja
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielę-
gnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty do celów medycznych, maści, płyny, żele, emul-
sje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompre-
sy do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne 
do celów medycznych, Suplementy diety, żywność die-
tetyczna do celów medycznych, żywność do celów me-
dycznych.

(210) 528604 (220) 2021 05 09
(731) SYSŁO JAKUB, Kraków
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 20.01.03, 11.03.04, 05.07.27, 26.01.16
(510), (511) 9 Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, 
18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, 25 Odzież, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe.

(210) 528637 (220) 2021 05 10
(731) FERNÁNDEZ PÉREZ ALEJANDRO, Valladolid, ES
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) TINTO PESQUERA

(531) 07.03.01, 07.15.01, 07.01.03, 07.03.11, 24.13.09, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 33 Wino.

(210) 528835 (220) 2021 05 14
(731) KUKULSKA MONIKA, KUKULSKI EMIL BEAUMED 

MEDYCYNA ESTETYCZNA I LASEROTERAPIA  
SPÓŁKA CYWILNA, Lubin

(540) (znak słowny)
(540) BeauMED
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Usługi medyczne, Opieka medyczna i zdrowotna.

(210) 529108 (220) 2021 05 19
(731) URBAN KAROLINA, URBAN WOJCIECH THE ONE 

SPÓŁKA CYWILNA, Gdańsk
(540) (znak słowny)
(540) The one
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy.

(210) 529165 (220) 2021 05 20
(731) INDYKA MAGDALENA SŁODKI POMYSŁ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKI POMYSŁ
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Filmy wi-
deo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne 
do pobrania, Videocasty, 16 Książki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, Publikacje drukowane, Czasopisma [perio-
dyki], Drukowane materiały piśmienne, Kalendarze, Publika-
cje promocyjne, Publikuje edukacyjne, Publikacje reklamo-
we, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Poradniki 
[podręczniki], Broszury, 41 Prowadzenie kursów, seminariów 
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Organizowanie pokazów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, 
Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygo-
towanie prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie 
kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Udostępnianie fil-

mów on-line nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, 
Publikacje multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie zdjęć on-line nie do pobrania, Usługi pisania 
blogów, Usługi wydawnicze ( w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Prezentacja filmów w celach instruktażowych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenia], Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty 
w celach szkoleniowych, Pokazy [do celów szkoleniowych], 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Organizacja webinariów.

(210) 529198 (220) 2021 05 21
(731) H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) 25AN
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wago-
ny szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 529199 (220) 2021 05 21
(731) H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) 25AN4
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wago-
ny szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 529200 (220) 2021 05 21
(731) H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) 25ANa6
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wago-
ny szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 529201 (220) 2021 05 21
(731) H. CEGIELSKI - FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(540) (znak słowny)
(540) 25ANa6h
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wago-
ny szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(210) 529417 (220) 2021 05 25
(731) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Valerio
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(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 Instalacje do centralnego odkurzania, Odku-
rzacze, Ssawki do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, Torby 
do odkurzaczy, Węże do odkurzaczy, Maszyny i urządzenia 
do czyszczenia [elektroniczne], szczotki elektryczne, roboty 
elektryczne.

(210) 529547 (220) 2021 05 30
(731) KRAWCZYK-NOURELDEEN ILONA ASSALA, Skarżyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASSALA kuchnia turecka

(531) 02.01.04, 08.01.25, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(210) 529769 (220) 2021 07 02
(731) ZIMNICKA GRAŻYNA WOODWELD, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wood Weld

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Balustrady meta-
lowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barier-
ki ochronne metalowe dla kolei, Blacha (Opakowania blasza-
ne z białej -), Blacha [płyty, arkusze], Blacha stalowa cienka, 
Bramy metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami 
metalowymi, Drobne wyroby metalowe, Drut metalowy 
[z metali nieszlachetnych], Drut ze stali, Drut ze stopów me-
tali nieszlachetnych [z wyjątkiem drutu topikowego], Etykie-
ty metalowe, Formy, Gzymsy (Formy, odlewy -) metalowe, 
Gzymsy metalowe, Kabiny kąpielowe metalowe, Konstrukcje 
metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [budow-
nictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje 
stalowe [budownictwo], Materiały konstrukcyjne metalowe, 
Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Meta-
lowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obu-
dowy kominkowe, Okratowanie metalowe, Okucia do drzwi 
metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien 
metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia 
metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia metalowe 
do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia sto-
sowane w budownictwie, metalowe, Osłony do rur metalo-
we, Osłony drzew, metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, 
Stal (Rolety ze -), Stal lana [staliwo], Stal surowa lub półprze-

tworzona, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety me-
talowe [budownictwo], Ścianki z pali, metalowe [palisady], 
Ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], Zatrzaski me-
talowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żelazne], 
Zatyczki metalowe.

(210) 529862 (220) 2021 06 04
(731) FABHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Fabhill
(510), (511) 35 Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub 
przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu przedsięwzięcia-
mi obrotu nieruchomościami, Usługi w zakresie marketingu 
gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nierucho-
mości przeznaczonych do zagospodarowania, sprzedaży, 
najmu, użyczenia, Usługi w zakresie organizowania targów, 
wystaw handlowych, reklamowych i promocyjnych w zakre-
sie obrotu nieruchomościami, budownictwa, urbanistyki, ar-
chitektury i technologii w tych dziedzinach, Usługi w zakresie 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 
Reklama, promocja i marketing w zakresie nieruchomości, 
w tym również prowadzone on-line, Prowadzenie badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, 
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizo-
wania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie nieruchomości, Usługi w zakresie sprzedaży 
gruntów, domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Opraco-
wywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem 
ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w aspekcie 
ekonomiczno-organizacyjnym planowania inwestycji bu-
dowlanej, Przetwarzanie danych do celów administracyj-
nych, Rachunkowość, Księgowość, 36 Usługi zarządzania nie-
ruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi 
nabywania nieruchomości, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nie-
ruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nierucho-
mościami, Usługi wynajmu mieszkań, Administrowanie nie-
ruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Wynajem nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, 
Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budyn-
ków, lokali i powierzchni użytkowej, wynajmowania i/lub 
dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni 
użytkowej, administrowania i zarządzania nieruchomościa-
mi oraz usługi doradztwa w tym zakresie, Usługi dzierżawy, 
wynajmu, sprzedaży nieruchomości, Usługi wyceny finanso-
wej nieruchomości, Usługi w zakresie funkcji generalnego 
wykonawcy i inwestora robót ogólnobudowlanych doty-
czących obiektów budowlanych i inżynierskich, Usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi 
zarządzania sprawami finansowymi i ubezpieczeniowymi 
dotyczącymi nieruchomości, Usługi sporządzania analiz i ra-
portów finansowych związanych z inwestycjami w zakresie 
projektów budowlanych, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyska-
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nia dla budownictwa mieszkaniowego, 37 Budownictwo, 
Prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzinie bu-
downictwa, Realizacja i nadzór nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, Usługi remon-
towe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, budowli, 
Usługi wykończeniowe lokali, w tym tzw. wykończenie pod 
klucz, Usługi wykończeniowe budynków, Naprawy i kon-
serwacje obiektów budowlano-mieszkaniowych, Roboty 
ziemne, Roboty wodno-inżynieryjne, Wykonywanie dróg, 
mostów i nawierzchni, Nadzór budowlany, Rozbiórka i wy-
burzanie obiektów budowlanych, Informacja budowlana, 
Usługi doradztwa budowlanego, 42 Usługi projektowe w za-
kresie budownictwa, infrastruktury, urbanistyki, technologii 
oraz wystroju i dekoracji wnętrz, Koordynacja wykonawstwa 
budowlanego, Doradztwo w dziedzinie projektowania ar-
chitektonicznego, Doradztwo w zakresie projektowania wy-
stroju i dekoracji wnętrz, Usługi w dziedzinie budownictwa 
w zakresie prowadzenia badań, sporządzania ekspertyz, opi-
nii i analiz technicznych oraz projektów architektonicznych, 
Usługi w zakresie badań, ekspertyz i pomiarów geologicz-
nych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów po-
wykonawczych dotyczących inwestycji.

(210) 529910 (220) 2021 06 04
(731) DPV LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DPV logistic

(531) 01.05.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu 
i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu 
i dostaw, Doradztwo w zarządzaniu biznesowym w dziedzi-
nie transportu i dostaw, 39 Transport, Transport pasażerski, 
Transport ładunków, Usługi w zakresie transportu towarów, 
Wypożyczanie środków transportu, Spedycja, Spedycja to-
warów, Spedycja ładunków, Organizowanie transportu, Czar-
terowanie transportu, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie 
transportu, Maklerstwo transportowe, Usługi transportowe, 
Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi agencji trans-
portowej w zakresie organizowania transportu towarów, 
Magazynowanie ładunku przed transportem, Pakowanie 
artykułów do transportu, Pakowanie towarów podczas 
transportu, Organizowanie transportu i podróży, Wynajem 
pojazdów transportowych na umowę, Skomputeryzowane 
planowanie związane z transportem, Usługi informacyjne 
związane z transportem, Usługi doradcze związane z trans-
portem, Usługi konsultacyjne związane z transportem, Profe-
sjonalne doradztwo w zakresie transportu, Odbiór, transport 
i dostawa towarów, Organizowanie transportu drogą lądową 
morską i powietrzną, Pośrednictwo w zakresie frachtu i trans-
portu, Transport osób i towarów drogą lądową, powietrzną 
i wodną, Magazynowanie ładunku przed transportem.

(210) 529948 (220) 2021 06 08
(731) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga, CZ
(540) (znak słowny)

(540) BUDDENOL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Pro-
dukty lecznicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, Żywność dla niemow-
ląt, Plastry, środki opatrunkowe, Preparaty do plombowa-
nia zębów, Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i an-
tyseptyczne, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Antybiotyki, Środki do leczenia oparzeń, Środki przeciw-
bólowe, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych,  
Minerały do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żyw-
ności, Suplementy diety do celów leczniczych, Preparaty 
wspomagające leczenie, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów lecz-
niczych.

(210) 530008 (220) 2021 06 08
(731) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE 

SPÓŁKA AKCYJNA, Police
(540) (znak słowny)
(540) POLIST
(510), (511) 1 Nawozy płynne oraz środki ochrony roślin, po-
dawane bezpośrednio na liście różnego rodzaju roślin.

(210) 530073 (220) 2021 06 10
(731) PAŁACOWA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.11.12, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, 
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego, Świadczenie usług 
przez hotele i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów 
oraz rezerwacji hoteli, Udostępnianie miejsc noclegowych 
w hotelach, Udostępnianie informacji on-line dotyczących 
rezerwacji hotelowych, Świadczenie usług w zakresie rezer-
wacji zakwaterowania w hotelach, Usługi hotelowe, Biura 
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Obsługa 
zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwate-
rowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, 
Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwate-
rowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania tym-
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czasowego za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie 
zakwaterowania, Wynajem pokoi jako tymczasowego za-
kwaterowania.

(210) 530090 (220) 2021 06 09
(731) ŻUKOWSKI ADAM, Opole
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT GREEN

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.15, 05.03.11, 05.03.14, 
26.04.01, 26.04.04

(510), (511) 11 Lampy LED, Urządzenia oświetleniowe LED, 
Żarówki oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe LED, 
Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], In-
stalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi 
[LED], Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, 
Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine-
scencyjnych [LED], Bezpłomieniowe świece z diodami elek-
troluminescencyjnymi [LED], Świece LED, Oświetlenie nastro-
jowe LED, Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy oświetlenio-
we, Lampy podłogowe, Lampy elektryczne, Lampy ścienne, 
Lampy stołowe, Lampy biurkowe, Lampy stojące, Stojące 
lampy, Przenośne lampy [oświetleniowe], Sufitowe lampy 
wiszące, Neonowe lampy oświetleniowe, Luminescencyj-
ne (Lampy -) oświetleniowe, Oświetlenie dachowe [lampy], 
Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Lampy do użycia 
na wolnym powietrzu.

(210) 530102 (220) 2021 06 10
(731) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie
(540) (znak słowny)
(540) Nowe Historie
(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) 530105 (220) 2021 06 10
(731) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QualiPlan

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketin-
gu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieru-
chomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprze-
daży, najmu, użyczenia, Analizy i badania rynkowe, Pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieru-
chomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami 
inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, 
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wy-
staw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, 
urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku 
obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytko-
wymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc 
na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie ryn-
ku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów 
deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i for-
malnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem 
ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i komercyjne-
go, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieru-
chomości na własny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzie-
lanie informacji dotyczących nieruchomości, Organizowanie 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa 
finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związa-
ne z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkanio-
we, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji 
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w nieruchomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użyt-
kowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i wyburzeniowe, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru nad przedsięwzięcia-
mi inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygo-
towaniu 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 osiedli 
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) 530131 (220) 2021 06 11
(731) DIGITAL DIRECT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.01, 26.04.11, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Media do pobierania, Oprogramowanie me-
dialne, Urządzenia do transmisji strumieniowej treści medial-
nych w lokalnych sieciach bezprzewodowych, Aplikacje biu-
rowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobra-
nia do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do po-
brania na smartfony, Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki 
telewizyjne oraz urządzenia do odtwarzania filmów i video, 
Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją dzieci, 
Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 38 Mobilne usłu-
gi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych 
treści rozrywkowych, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych 
mediach, 41 Udostępnianie informacji on-line związanych 
z mediami audiowizualnymi, Produkcja nagrań audio i video 
oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Eduka-
cja, Edukacja dorosłych, Edukacja [nauczanie], Edukacja on-
-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu 
czy ekstranetów, Edukacja (Informacje dotyczące -), Edukacja 
(Informacje o -).

(210) 530240 (220) 2021 06 14
(731) Zentiva, k.s., Praga, CZ
(540) (znak słowny)
(540) BILANT
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Lekarstwa.

(210) 530261 (220) 2021 06 14
(731) GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.15, 01.15.15
(510), (511) 9 Materiały edukacyjne, szkoleniowe i instrukta-
żowe w postaci elektronicznej, w tym: publikacje, podręczni-
ki, książki, czasopisma, biuletyny, prospekty, foldery, broszu-
ry, katalogi, diagramy, rejestry, raporty, skorowidze, indeksy, 
mapy i plany, obrazy, rysunki, fotografie, reprodukcje gra-
ficzne, prezentacje i nagrania dźwiękowe i multimedialne, 
Materiały reklamowe i promocyjne w postaci elektronicznej, 
w tym teksty, ulotki, obrazy, rysunki, fotografie i reprodukcje 
graficzne, prezentacje i nagrania dźwiękowe i multimedial-
ne, wizytówki, kalendarze, albumy, atlasy, repertuary i roz-
kłady godzinowe, zawiadomienia i zaproszenia, bilety, bony 
i kupony, w tym bony i kupony mobilne do pobrania: elek-
troniczne i magnetyczne nośniki danych, w tym płyty (dyski) 
CD i DVD, pamięci USB/pendrlve’y, Karty pamięci i dyski ze-
wnętrzne, Notesy elektroniczne, Kody telematyczne, Kody 
QR, Karty kodowane magnetycznie, Magnesy, Magnesy 
dekoracyjne, Magnesy na lodówkę, Odznaki magnetyczne, 
Sportowe symulatory treningowe, Gwizdki sportowe, Okula-
ry do uprawiania sportu, Gogle do celów sportowych, Kaski 
ochronne do uprawiania sportu, Ochraniacze zabezpieczają-
ce ciało przed urazami dla sportowców i osób uprawiających 
sport, Krokomierze, Chronografy, Urządzenia elektroniczne 
do diagnozy, pomiaru i kontroli parametrów i funkcji życio-
wych u ludzi, Przyrządy do pomiaru czasu do celów spor-
towych, Stopery, Urządzenia do pomiarów czasu podczas 
imprez sportowych, Zegarki sportowe, Części i akcesoria 
do wyżej wymienionych towarów, Aplikacje internetowe, 
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne na telefon, Edukacyjne 
aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe, Opro-
gramowanie do użytku w urządzeniach mobilnych, Opro-
gramowanie umożliwiające bezprzewodową komunikację 
pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym po-
między komputerami, serwerami, laptopami, palmtopami, 
telefonami komórkowymi, telefonami bezprzewodowymi, 
smartfonami, wideofonami oraz innymi bezprzewodowymi 
urządzeniami elektronicznymi, Oprogramowanie kompute-
rowe do odbierania, nagrywania, zapisywania, synchroniza-
cji, przetwarzania, przechowywania, odtwarzania i transmisji 
informacji, danych, dźwięków i obrazów, Oprogramowanie 
umożliwiające połączenie on-line z portalami internetowymi 
i bazami danych, Oprogramowanie umożliwiające transfer 
danych i oprogramowania pomiędzy różnymi urządzenia-
mi elektronicznymi, Oprogramowanie służące do lokalizacji 
użytkowników, do określania ich preferencji na podstawie 
zebranych danych oraz do synchronizacji i transmisji treści 
reklamowych oraz informacji związanych z wydarzeniami 
kulturalnymi i towarzyskimi, mapami, nawigacją, ruchem 
ulicznym i pogodą do ich urządzeń i przyrządów bezprze-
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wodowych, 16 Materiały edukacyjne i instruktażowe na no-
śnikach papierowych, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe 
na nośnikach papierowych, Książki, Podręczniki, Czasopisma, 
Periodyki, Broszury, Skrypty, Katalogi, Kalendarze, Koperty 
i papier listowy, Biuletyny i ulotki informacyjne, Prospek-
ty, Publikacje, Fotografie, Reprodukcje graficzne rysunków, 
Druki, Albumy, Plakaty, Afisze, Plany, Mapy, Arkusze wyników, 
Cenniki, Drukowane raporty z badań, Sprawozdania, Foldery, 
Wizytówki, Dyplomy papierowe, Naklejki, Nalepki, Etykiety, 
Emblematy, Artykuły papiernicze, Papier, Zeszyty, Notatniki, 
Notesy, Przybory do pisania, Pióra, Ołówki, Długopisy, Fla-
mastry, Papeterie, Karty pocztowe, Papierowe karty kredy-
towe, lojalnościowe i podarunkowe, Torebki do pakowania 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Torby papierowe, Linijki, 
Segregatory, Okładki, Obwoluty, Zakładki do książek, Teczki, 
Pieczęcie, Galanteria papiernicza, Wyroby introligatorskie, 
Stemple, Chorągiewki papierowe, Papierowe podstawki pod 
naczynia, Części i akcesoria do wyżej wymienionych towa-
rów, 41 Nauczanie, Edukacja, Kształcenie, Kształcenie prak-
tyczne, Nauczanie korespondencyjne i w trybie on-line, Or-
ganizowanie i prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych, 
Organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, kon-
ferencji, zjazdów, kursów i kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie pracowni specjalistycznych, Usługi w zakresie or-
ganizacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym, zwłaszcza 
w dziedzinie zdrowego trybu życia i zdrowego żywienia, 
Publikowanie tekstów innych, niż teksty reklamowe, Publika-
cja i wydawanie prac naukowych, Publikacja wyników badań 
naukowych i klinicznych, Publikowanie prac badawczych, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, 
Produkcja filmów szkoleniowych i instruktażowych, Usługi 
bibliotekarskie, Usługi edukacyjne w zakresie dietetyki, Usłu-
gi w zakresie organizacji szkoleń z zakresu sportu i żywienia, 
nie w dziedzinie medycyny, Usługi instruktażowe związane 
z dietą, żywieniem, sprawnością fizyczną, zdrowiem i urodą, 
Usługi szkoleniowe związane ze sportem, zdrowiem i fitnes-
sem, Usługi doradztwa zawodowego i edukacji w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, Usługi doradcze w zakresie ćwi-
czeń fizycznych, Organizowanie obozów sportowych oraz 
akademii i szkółek sportowych dla osób odchudzających się, 
Usługi trenerów sportowych i animatorów sportu, Organi-
zowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów i zawodów sporto-
wych, Organizowanie wystaw z dziedziny nauki, edukacji lub 
kultury, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Usługi in-
formacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych 
wyżej usług.

(210) 530265 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sam na Sam z Jolkami

(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530267 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA Jolki na Cały Rok

(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.05.05
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530268 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA od A do Z ROZWIĄŻ

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530270 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA Jolki na 102

(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.05.05
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530272 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIE TYLKO SUDOKU

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530273 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jolki z Pomysłem

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530274 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530275 (220) 2021 06 14
(731) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jolki kontra Krzyżówki

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.

(210) 530297 (220) 2021 06 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debe-
towe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty do-
stępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finanso-
wych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, 
Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart, 
Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Ban-
komaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne 
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów 
sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale 
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Pro-
gramy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych 
i inwestycyjnych, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Opro-
gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-
nicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych 
[EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnika-
mi, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramo-
wanie do zarządzania finansami, 35 Usługi audytorskie, Usłu-
gi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z kon-
ta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, 
prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie po-
wierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usłu-
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji sta-
tystycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacja-
mi z klientami, Zarządzanie programami lojalności klientów 
i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsłu-
gi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Kon-
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sultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji po-
średnictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich 
ww. usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi ban-
kowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektro-
niczna, Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków 
bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościo-
wymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach 
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach 
bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i cze-
kowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w ban-
kach krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania 
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość 
inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowe-
go, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie war-
tości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek 
państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja 
papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, 
Prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi 
agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów pa-
pierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów warto-
ściowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, 
Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakre-
sie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, 
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumen-
tów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, 
Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, 
Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwe-
stycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Za-
rządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwesty-
cyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, 
Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Ob-
sługa transakcji finansowych on-line za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń 
telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, 
Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, 
Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart 
kredytowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w za-
kresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finan-
sowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprze-
daż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, 
Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie bez-
gotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatno-
ści na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elek-
troniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem 
telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednic-
twem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunika-
cyjnych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo in-
westycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, finanso-
wanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), 
Finansowanie zakupów na raty, Pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, 
Usługi uwierzytelniania płatników, Bankowość hipoteczna, 
Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring 
eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, Fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania ter-

minowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
Usługi w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, 
Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwięko-
wej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi 
udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia te-
lekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie 
dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udo-
stępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przy-
dzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek 
mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, 
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do wyko-
nywania operacji finansowych i bankowych oraz prezento-
wania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finan-
sów drogą on-line, Usługi łączności elektronicznej dla insty-
tucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy 
instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmi-
syjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących fi-
nansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu 
do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udostęp-
niania środków łączności umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi przesy-
łania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych 
usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym 
prezentowana w Internecie.

(210) 530298 (220) 2021 06 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Peo.Buy
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debe-
towe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty do-
stępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finanso-
wych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, 
Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart, 
Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Ban-
komaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne 
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów 
sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale 
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Pro-
gramy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych 
i inwestycyjnych, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie 
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komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Opro-
gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-
nicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych 
[EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnika-
mi, Programowania do zabezpieczenia baz danych, Opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramo-
wanie do zarządzania finansami, 35 Usługi audytorskie, Usłu-
gi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z kon-
ta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie po-
wierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usłu-
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji sta-
tystycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacja-
mi z klientami, Zarządzanie programami lojalności klientów 
i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsłu-
gi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Kon-
sultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji po-
średnictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich 
ww. usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi ban-
kowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektro-
niczna, Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków 
bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościo-
wymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach 
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach 
bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i cze-
kowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w ban-
kach krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania 
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość 
inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowe-
go, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie war-
tości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek 
państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja 
papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, 
Prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi 
agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów pa-
pierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów warto-
ściowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, 
Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakre-
sie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, 
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumen-
tów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, 
Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, 

Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwe-
stycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Za-
rządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwesty-
cyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, 
Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Ob-
sługa transakcji finansowych on-line za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń 
telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, 
Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, 
Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart 
kredytowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w za-
kresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finan-
sowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprze-
daż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, 
automatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie bezgo-
tówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności 
na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elektro-
niczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem tele-
komunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem 
bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyj-
nych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo in-
westycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, finanso-
wanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), 
Finansowanie zakupów na raty, pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, 
Usługi uwierzytelniania płatników, Bankowość hipoteczna, 
Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredy-
tami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring 
eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, Fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
Usługi w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, 
Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwięko-
wej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi 
udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia te-
lekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie 
dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udo-
stępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przy-
dzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek 
mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, 
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do wyko-
nywania operacji finansowych i bankowych oraz prezento-
wania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finan-
sów drogą on-line, Usługi łączności elektronicznej dla insty-
tucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomię-
dzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń 
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transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania do-
stępu do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udo-
stępniania środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi 
przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
w tym prezentowana w Internecie.

(210) 530299 (220) 2021 06 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Peo-Buy
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debe-
towe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty do-
stępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finanso-
wych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, 
Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart, 
Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Ban-
komaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne 
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów 
sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale 
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Pro-
gramy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych 
i inwestycyjnych, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Opro-
gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-
nicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych 
[EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnika-
mi, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramo-
wanie do zarządzania finansami, 35 Usługi audytorskie, Usłu-
gi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z kon-
ta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, 
prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie po-
wierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usłu-
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji sta-
tystycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacja-

mi z klientami, Zarządzanie programami lojalności klientów 
i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsłu-
gi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Kon-
sultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji po-
średnictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrud-
nienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich 
ww. usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym 
prezentowana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi ban-
kowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektro-
niczna, Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków 
bankowych, Administrowanie rachunkami oszczędnościo-
wymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych 
i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi prze-
prowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach 
przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach 
bankowych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i cze-
kowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w ban-
kach krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania 
i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość 
inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowe-
go, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie war-
tości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek 
państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja 
papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, 
Prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 
Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi 
agencji transferowych świadczone na rzecz emitentów pa-
pierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów warto-
ściowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, 
Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakre-
sie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe, 
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumen-
tów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek 
sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, 
Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, 
Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwe-
stycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Za-
rządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwesty-
cyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, 
Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi 
wydawania i obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Ob-
sługa transakcji finansowych on-line za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń 
telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, 
Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, 
Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart 
kredytowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w za-
kresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finan-
sowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprze-
daż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, 
Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie bez-
gotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatno-
ści na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elek-
troniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem 
telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednic-
twem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunika-
cyjnych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za po-
średnictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi do-
radcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo in-
westycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Finanso-
wanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), 
Finansowanie zakupów na raty, Pośrednictwo w zakresie za-
kupu na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem 
dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, 
Usługi uwierzytelniania płatników, Bankowość hipoteczna, 
Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredy-
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tami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring 
eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów, Fakto-
ring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania ter-
minowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy 
na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpie-
czenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, 
Usługi w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmo-
wania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradz-
two w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja o wszyst-
kich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, 
Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwięko-
wej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi 
udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia te-
lekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie 
dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udo-
stępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przy-
dzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek 
mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, 
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do wyko-
nywania operacji finansowych i bankowych oraz prezento-
wania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finan-
sów drogą on-line, Usługi łączności elektronicznej dla insty-
tucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomię-
dzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń 
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania do-
stępu do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udo-
stępniania środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi 
przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
w tym prezentowana w Internecie.

(210) 530300 (220) 2021 06 15
(731) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, 

Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PeoBuy Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debe-
towe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty do-
stępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finanso-
wych, Karty identyfikacyjne, Karty kodowane magnetycznie, 
Karty zawierające płytki obwodów scalonych, Czytniki kart, 
Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne no-
śniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Ban-
komaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczno-
ści kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Auto-
maty do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne 
maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów 
sprzedaży, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, 
Mechanizmy na monety do automatów sprzedających, Elek-
troniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, 
Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Terminale 
do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych, Pro-

gramy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe 
wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych 
i inwestycyjnych, Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie 
komputerowe do obsługi bankowości elektronicznej, Opro-
gramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektro-
nicznych, Systemy elektronicznych terminali płatniczych 
[EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnika-
mi, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Opro-
gramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramo-
wanie do zarządzania finansami, 35 Usługi audytorskie, Usłu-
gi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z kon-
ta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, 
Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz 
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem 
metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multime-
dialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert rekla-
mowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Udostępnienie po-
wierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi obsługi 
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, 
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kup-
na i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usłu-
gi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji sta-
tystycznych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, 
sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach 
danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wpar-
cie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie 
w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klien-
tami, Zarządzanie programami lojalności klientów i progra-
mami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi tele-
fonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Konsulta-
cje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji pośrednic-
twa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrudnienia 
tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich ww. 
usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezen-
towana w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, 
Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna, 
Usługi maklerskie, Usługi prowadzenia rachunków banko-
wych, Administrowanie rachunkami oszczędnościowymi, 
Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat 
terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowa-
dzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyję-
tych w krajowych i międzynarodowych stosunkach banko-
wych, Usługi wykonywania operacji wekslowych i czeko-
wych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach 
krajowych i zagranicznych, Usługi przyjmowania i udzielania 
poręczeń i gwarancji bankowych, Bankowość inwestycyjna, 
Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót to-
warami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizo-
wych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, 
Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów warto-
ściowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie 
kont depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowa-
nie emisji papierów wartościowych, Usługi agencji transfero-
wych świadczone na rzecz emitentów papierów wartościo-
wych, Pożyczki na emisję papierów wartościowych, Analizy 
finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Pośrednictwo, 
doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji papie-
rów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmowa-
nia do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów 
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wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Ob-
rót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finanso-
we w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi plano-
wania w zakresie emerytur, Zarządzenia inwestycjami eme-
rytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie fun-
duszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, fundu-
szami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji 
płatności i autoryzacja płatności, Usługi wydawania i obsługi 
kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa transakcji finan-
sowych on-line za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, 
mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdo-
tykowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności 
dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi 
portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi 
w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratal-
nej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie 
kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzowane usługi 
płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji 
płatniczych, Przetwarzanie płatności na rzecz banków, Ob-
sługa płatności odroczonych, Elektroniczny transfer środków 
pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi płat-
nicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej apa-
ratury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe 
świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, In-
formacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Finansowanie leasingu pojazdów, 
Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie zakupów 
na raty, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Usługi oce-
ny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, 
w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytel-
niania płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredy-
tów hipotecznych, Administrowanie kredytami hipoteczny-
mi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Fak-
toring dyskontowy, Faktoring długów, Faktoring przedsię-
biorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych 
operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele do-
broczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, 
Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi 
w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania 
i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo 
w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja o wszystkich 
ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 Usługi 
telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi 
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej 
i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi 
udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez 
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia te-
lekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie 
dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udo-
stępniania połączenia ze światową siecią komputerową 
za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechnia-
nia ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicz-
nych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przy-
dzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek 
mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, 
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunika-
cyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do por-
talu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczy-
mi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi 
udostępniania platformy internetowej używanej do wyko-
nywania operacji finansowych i bankowych oraz prezento-
wania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finan-
sów drogą on-line, Usługi łączności elektronicznej dla insty-

tucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie 
informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomię-
dzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń 
transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania do-
stępu do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udo-
stępniania środków łączności umożliwiających obsługę 
klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi 
przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymie-
nionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, 
w tym prezentowana w Internecie.

(210) 530307 (220) 2021 06 16
(731) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA SPECTRUM

(531) 26.04.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Rekuperatory.

(210) 530308 (220) 2021 06 16
(731) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARIA CONNECT

(531) 26.04.03, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 System rur i kształtek do rozprowadzania po-
wietrza do rekuperacji.

(210) 530362 (220) 2021 06 16
(731) PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA, 

Łódź
(540) (znak słowny)
(540) AmKur Bio
(510), (511) 1 Preparaty bakteryjne, inne niż do celów me-
dycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w rolnictwie i hodowli zwierząt, Probiotyczne 
preparaty bakteryjne, inne niż do celów medycznych i we-
terynaryjnych, Naturalne preparaty bakteryjne przeznaczone 
do intensyfikacji procesów mikrobiologicznych związanych 
z rozkładem związków azotu, 5 Probiotyki, Preparaty do neu-
tralizacji zapachów, Preparaty neutralizujące zapachy, Pre-
paraty z mikroorganizmami przeznaczone do neutralizacji 
zapachu.
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(210) 530384 (220) 2021 06 17
(731) STOPA PAWEŁ EKOLOCO, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekoloco

(531) 05.03.13, 27.05.01
(510), (511) 21 Przybory do użytku domowego do czyszcze-
nia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory 
kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Zastawa stoło-
wa, przybory kuchenne i pojemniki.

(210) 530386 (220) 2021 06 17
(731) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX-BUD maksimum budownictwa

(531) 26.04.04, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(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) 530387 (220) 2021 06 17
(731) MICHALAK PAWEŁ ARCHIPARK, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHI PARK

(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu 
na rowery, Stojaki metalowe, Wiaty wykonane głównie z ma-
teriałów metalowych, Kosze metalowe, Parkany metalowe, 
Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Tabliczki identyfi-
kacyjne metalowe, Fasady metalowe, Słupy ogłoszeniowe 
metalowe, Słupy metalowe, Balustrady metalowe, Barierki 
bezpieczeństwa na drogach metalowe, Blokady na koła 
pojazdów, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemecha-
niczne metalowe, Dystrybutory woreczków na psie odcho-
dy, mocowane, z metalu, Naciągi pasów, metalowe, Blacha 
stalowa cienka, Altany konstrukcje z metalu, Miedź (Drut z -) 
nieizolowany, Cyna i jej stopy, Bramki wejściowe kołowroto-
we, Cynk i jego stopy, Miedź surowa lub półprzetworzona, 
Ogrodzenia metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Rol-
ki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Stopy stali, Tental 
[metal], Żelazo (Rudy -), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żeliwo 
surowe lub półprzerobione, Żelazowolfram, Nikiel (Ni), Niob 
(Nb), Nity metalowe, Wiaty [budynki] z metalu, Wiaty rowero-
we [konstrukcje] z metalu, Wiaty przystankowe [konstrukcje] 
z metalu, Modułowe wiaty metalowe, Metalowe wsporniki 
do mebli, 20 Ławy ogrodowe połączone na stałe z ławkami, 
Tablice informacyjne, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Dystry-
butory woreczków na psie odchody, mocowane, niemeta-
lowe, Kołki niemetalowe, Kosze niemetalowe, Krzesła, Meble 
metalowe, Meble ogrodowe, Wyroby stolarskie, Zbiorniki 
niemetalowe i niemurowane, Gabloty [meble], Wielopozy-
cyjne stojaki [meble], Stoły łączone na stałe z siedzeniami 
[meble piknikowe], Stoły do użytku w ogrodach, Stoły pikni-
kowe, Donice drewniane w postaci skrzyń, Altany [meble].

(210) 530388 (220) 2021 06 17
(731) MICHALAK PAWEŁ ARCHIPARK, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) ARCHIPARK
(510), (511) 6 Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] z metalu 
na rowery, Stojaki metalowe, Wiaty wykonane głównie z ma-
teriałów metalowych, Kosze metalowe, Parkany metalowe, 
Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Tabliczki identyfika-
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cyjne metalowe, Fasady metalowe, Słupy ogłoszeniowe me-
talowe, Słupy metalowe, Balustrady metalowe, Barierki bez-
pieczeństwa na drogach metalowe, Blokady na koła pojaz-
dów, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne 
metalowe, Dystrybutory woreczków na psie odchody, mo-
cowane, z metalu, Naciągi pasów, metalowe, Blacha stalowa 
cienka, Altany konstrukcje z metalu, Miedź (Drut z -) nieizolo-
wany, Cyna i jej stopy, Bramki wejściowe kołowrotowe, Cynk 
i jego stopy, Miedź surowa lub półprzetworzona, Ogrodzenia 
metalowe, Pachołki cumownicze metalowe, Rolki, bloki me-
talowe [inne niż do maszyn], Stopy stali, Tental [metal], Że-
lazo (Rudy -), Żelazochrom, Żelazokrzem, Żeliwo surowe lub 
półprzerobione, Żelazowolfram, Nikiel (Ni), Niob (Nb), Nity 
metalowe, Wiaty przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty 
rowerowe [konstrukcje] z metalu, Modułowe wiaty metalo-
we, Wiaty z metalu, Metalowe wsporniki do mebli, 20 Ławy 
ogrodowe połączone na stałe z ławkami, Tablice informacyj-
ne, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Stojaki wielopozycyjne 
[meble], Dystrybutory woreczków na psie odchody, moco-
wane, niemetalowe, Kołki niemetalowe, Kosze niemetalowe, 
Krzesła, Meble metalowe, Meble ogrodowe, Wyroby stolar-
skie, Zbiorniki niemetalowe i niemurowane, Gabloty [meble], 
Stoły do użytku w ogrodach, Stoły piknikowe, Stoły łączone 
na stałe z siedzeniami [meble piknikowe], Donice drewniane 
w postaci skrzyń, Wielopozycyjne stojaki [meble].

(210) 530404 (220) 2021 06 17
(731) KUCHTA KRZYSZTOF WERKON, Zielona Góra
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fire&Ice ALKOHOLE ŚWIATA

(531) 01.15.05, 01.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
pojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem 
piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi 
(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów alkoholowych.

(210) 530405 (220) 2021 06 17
(731) KUCHTA KRZYSZTOF, Zielona Góra
(540) (znak słowny)
(540) Fire&Ice
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą ka-
talogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem 
piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem 
piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi 

(z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napo-
jów alkoholowych.

(210) 530407 (220) 2021 06 17
(731) MASFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ziębice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MASFROST

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Ekstrakty mięsne, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Wyroby z mięsa, Wyroby wędliniarskie 
i garmażeryjne, Drób, Dziczyzna, Ryby, Zupy, Sosy mięsne, 
Tłuszcze jadalne, Oleje, Margaryna, Nabiał, Mleko i wyroby 
z mleka, Sery, Jaja, Galaretki, Konfitury, Dżemy, Koncentraty 
do sporządzania zup, Koncentraty obiadowe, Gotowe sałat-
ki owocowe i warzywne, Gotowe sałatki jarzynowe, Sałatki 
rybno-warzywne, Wyroby kulinarne na bazie mięsa gotowe 
do spożycia, Produkty z ziemniaków, Chipsy, chrupki i płatki 
ziemniaczane, Frytki, Owoce, warzywa i grzyby przetworzo-
ne, konserwowane oraz suszone, Wyroby kulinarne goto-
we do spożycia, Wszystkie wymienione produkty również 
w postaci mrożonej, 30 Kawa i namiastki kawy - preparaty 
roślinne zastępujące kawę, Herbata, Kakao, Wyroby zbożowe, 
Mąki, Kasze, Ryż, Soja, Płatki zbożowe, Makarony, Przetwory 
młynarskie, Pieczywo, Miody, Cukry i wyroby cukiernicze, 
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Budynie, Czekolada, Cukierki, Sło-
dycze, Wafle, Lody, Koncentraty deserowe, Dodatki do ciast, 
Przyprawy, Sosy, Majonezy, Musztarda, Sól, Ocet, Drożdże, 
Pizza, 31 Produkty rolnicze, ogrodowe i leśne, Świeże ro-
śliny, nasiona i orzechy, Grzyby, Bulwy, Świeże owoce i wa-
rzywa, 32 Wody źródlane, mineralne i gazowane oraz inne 
napoje bezalkoholowe, Syropy i inne preparaty do przygo-
towywania napojów, Napoje owocowe, Soki, Piwo, 35 Usługi 
sprzedaży towarów spożywczych w sklepach detalicznych, 
hurtowniach oraz za pośrednictwem internetu (e-sklep), Or-
ganizowanie wystaw w celach reklamowych i handlowych, 
39 Usługi w zakresie pakowania i dystrybucji towarów, Usługi 
transportowe i magazynowe.

(210) 530410 (220) 2021 06 17
(731) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ NA KOLE

(531) 07.01.16, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi mar-
ketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, 
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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) 530413 (220) 2021 06 17
(731) OKIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLEXI.pl Praca i aktywność 50+ Najlepsze przed 

Tobą!

(531) 02.01.30, 04.05.03, 26.07.03, 24.17.02, 24.17.04, 24.17.07, 
27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 38 Usługi w zakresie udostępniania informacji 
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywa-
nia wiadomości, Usługi w zakresie udostępniania dostępu 
do baz danych dotyczących pracy czasowej dla osób powy-

żej 50 roku życia, Usługi dostępu do portali internetowych 
dla osób powyżej 50 roku życia, Usługi przesyłania informacji 
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, Usługi ogło-
szeń elektronicznych.

(210) 530416 (220) 2021 06 17
(731) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Nowa Iwiczna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZACH MAT

(531) 26.11.25, 26.04.16, 26.04.22, 25.12.03, 27.05.01, 27.05.03, 
29.01.14

(510), (511) 28 Gry planszowe.

(210) 530417 (220) 2021 06 17
(731) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO

(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria 
do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urzą-
dzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 
16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, 
Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, 
Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy go-
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spodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalno-
ści gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-

wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiado-
mości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Dzia-
łalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomu-
nikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi ko-
munikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarcza-
nie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Trans-
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port morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport 
osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
Usługi związane z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakre-
sie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sporto-
wa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowa-
nie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi repor-
terskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wy-
pożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybu-
cja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, 
Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysło-
wa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnia-
nie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 

komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron inter-
netowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek 
internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opie-
kuńcze, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
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-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria 
do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urzą-
dzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 
16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, 
Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, 
Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy go-
spodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalno-
ści gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-
rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 

korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiado-
mości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Dzia-
łalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomu-
nikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi ko-
munikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
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cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarcza-
nie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Trans-
port morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport 
osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
Usługi związane z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakre-
sie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sporto-
wa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowa-
nie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi repor-
terskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wy-
pożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybu-
cja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, 
Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysło-
wa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 

Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnia-
nie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron inter-
netowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek 
internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i in-
ternetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opie-
kuńcze, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
Usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato-
wania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przy-
rządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, 
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
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dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, na-
grane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań 
cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczą-
ce, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Progra-
my komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, Publika-
cje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elek-
troniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania au-
dio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elek-
troniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria do sprzętu elek-
tronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urządzenia elek-
tryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 16 Publi-
kacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wy-
dawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Mate-
riały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały pi-
śmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tek-
tury, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Badania rynko-
we, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Pla-
nowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, In-
formacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, 
promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wy-
staw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usłu-
gi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marke-
tingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalno-
ściowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja 
towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie 
działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie 
danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie 
przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwa-
rzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospo-
darczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, 
Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży towarów, Sprzedaż detaliczna, 
Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub za-
poznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szcze-
gólności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednic-
twem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednic-
two w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 
Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem 
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzy-

stania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, 
w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania 
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystry-
bucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odpro-
wadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmie-
ci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie 
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów doty-
czących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i później-
szego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, 
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finanso-
we, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, 
Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usłu-
gi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi le-
asingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w za-
kresie leasingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane 
z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościa-
mi, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem po-
wierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, 
Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne, 
Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne, instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomo-
ści i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działal-
ność centrów telefonicznych (call center), Usługi teleko-
munikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyj-
ne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, 
Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za po-
średnictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji 
za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łącz-
ności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania 
bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną 
siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów ra-
diowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi trans-
misyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi do-
stępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji 
elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie 
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
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tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja progra-
mów radiowych, Nadawanie i transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem tele-
wizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nada-
wanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, 
Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie 
programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elek-
tronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów tele-
wizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wi-
deo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, 
Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, 
Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń teleko-
munikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem 
sieci komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia 
obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizo-
wanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport 
samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, 
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wy-
pożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowanie 
towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie 
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
trycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczegól-
ności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie 
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usłu-
gi związane z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie 
ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, 
Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Dzia-
łalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie 
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organi-
zowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowa-
nie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elek-
tronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wyda-
wanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie 
gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszech-
nianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych progra-
mów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja progra-
mów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia na-
grań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyj-
nych, informacji o programach i repertuarze, udostępnia-
nia wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, 

udostępniania gier, wyboru pakietów programowych 
programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi 
w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych 
i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wy-
pożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, 
Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemy-
słowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzy-
telniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania 
komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogra-
mowania komputerowego, Opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, Instalacja oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfi-
guracja oprogramowania komputerowego, Naprawa opro-
gramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo infor-
matyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów 
i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, 
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochro-
ny, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycz-
nych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi za-
rządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, 
Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, 
Hosting stron internetowych, Hosting platform w Interne-
cie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line 
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania 
stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wy-
szukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji 
mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie apli-
kacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi 
do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi 
medyczne, usługi opiekuńcze, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia po-
trzeb poszczególnych osób, Usługi w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochro-
niarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, 
geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, 
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadze-
nia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie mone-
ty, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarza-
nia danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia 
do gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, Oprogramowa-
nie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania 
cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-
-wideo, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria 
do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne, Urzą-
dzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 
16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, 
Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, 
Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania 
z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materia-
ły szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmien-
ne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury,  
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy go-
spodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalno-
ści gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności go-
spodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja 
targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji rekla-
mowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi 
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyj-
nych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Pro-
dukcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów 
reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamo-
we, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Re-
klamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych 
i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwa-

rzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem 
danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Roz-
powszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnia-
nie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w pli-
kach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowa-
ne wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie in-
ternetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, 
Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, cie-
kłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo 
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz pro-
duktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, 
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyła-
nia i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i ciepl-
nej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopa-
trywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych 
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem 
śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu 
do usług medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewnia-
nia dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykony-
waniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego 
korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednic-
two w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, 
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeń-
stwa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpie-
czeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi 
finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, 
Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi 
bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingo-
we, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie le-
asingu, Doradztwo podatkowe, Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednic-
two w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, 
Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, dorad-
cze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi kon-
serwacyjne, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiado-
mości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Dzia-
łalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomu-
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nikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bez-
przewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi ko-
munikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednic-
twem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez 
terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie po-
łączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żą-
danie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputero-
wych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci kompute-
rowe, Usługi dostępu do internetu, Usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej 
i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawa-
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Interne-
tu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodo-
we, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyj-
nych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie 
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie progra-
mów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośred-
nictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawa-
nie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapew-
niania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych 
nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za po-
średnictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agen-
cje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie infor-
macji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostę-
pu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechnicz-
ne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń tele-
komunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci 
komunikacji elektronicznej, Wyznaczanie położenia obiek-
tów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarcza-
nie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Trans-
port morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport 
osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, 
Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szcze-
gólności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, 
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopa-
trywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i go-
rącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, 
Usługi związane z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakre-
sie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, 
Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za po-
średnictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organi-
zowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów 
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sporto-
wa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wyda-
rzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, 
Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowa-

nie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektro-
niczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputero-
wy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wyka-
zów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań 
wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cy-
frowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitar-
nej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi 
w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, Produkcja pro-
gramów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, 
Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi repor-
terskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, 
Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udo-
stępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji ob-
cojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewi-
zyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Pro-
dukcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi 
studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wy-
pożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypoży-
czanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybu-
cja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, 
Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne 
usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysło-
wa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania 
przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, pro-
gramowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy 
do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kom-
puterowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kompute-
rowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wy-
pożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnia-
nie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i informatyki, Projektowanie systemów infor-
matycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi 
doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi 
zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Ho-
sting stron internetowych, Hosting platform w internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu 
w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej on-line na rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron inter-
netowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek 
internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i in-
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ternetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą 
platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Usługi opie-
kuńcze, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, 
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu 
zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, 
Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(210) 530469 (220) 2021 06 18
(731) LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AqquChill

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Die-
tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Die-
tetyczne napary do celów medycznych, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczna żywność przystosowana do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana dla nie-
pełnosprawnych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przy-
stosowane do celów medycznych, Dietetyczne słodziki 
do użytku medycznego, Dietetyczne środki spożywcze 
do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystoso-
wane do celów medycznych, Dietetyczne wyroby cukierni-
cze przystosowane do celów medycznych, Dodatki diete-
tyczne, Dodatki dietetyczne w formie napojów, Dodatki die-
tetyczne do użytku medycznego, Dodatki do żywności 
do celów niemedycznych, Preparaty witaminowe, Preparaty 
witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe w postaci 
suplementów diety, Preparaty wzbogacające organizm 
w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierają-
ce czynnik lipotropowy, Suplementy diety dla ludzi, Suple-
menty diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone 
do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy 
diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwierząt domo-
wych w postaci mieszanki napojów w proszku, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy 
prebiotyczne, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy 
ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywno-
ściowe, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Zioło-
we suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze spe-
cjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Żywność dietetyczna 
do celów leczniczych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla 
diet medycznych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych 
towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, 
Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Kanapki, Gotowe pizze, 
Gotowe dania z ryżu, Chrupki zbożowe, Chrupki ryżowe, 
Chrupki serowe, Cheeseburgery, Bułki nadziewane, Chipsy 
[produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Koreczki, ka-
napeczki, Lasagna, Nadziewane kanapki, Naleśniki, Pizza, Piz-
ze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze mrożone, Pizze 

schłodzone, Placki, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Prze-
kąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wykonane z psze-
nicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skro-
bi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych sucha-
rów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane 
z produktów zbożowych, Przekąski z ekstrudowanej pszeni-
cy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukurydzy w formie kół, 
Przekąski z produktów zbożowych, Sajgonki, Samosy, San-
dwicze, Świeże placki [ciasta], Świeże parówki w cieście, Tor-
tille, Tosty francuskie, Tradycyjne koreańskie ciasto ryżowe 
[injeolmi], Wafle ryżowe, Warzywa w cieście, Zawijana ka-
napka typu wrap, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji 
napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowar-
skie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Bezal-
koholowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania 
napojów, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z -) 
do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do sporządzania 
napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty 
z moszczu niesfermentowanego, Esencje do produkcji napo-
jów, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie w postaci olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania 
smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycz-
nych], Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholo-
wych, Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 
Lemoniady (Syropy do -), Likiery [bezalkoholowe], Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konserwo-
wany, niesfermentowany, Napój z soku cytrynowego z cu-
krem, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania -), Napoje 
(Syropy do -), Orszada, Pastylki do napojów gazowanych, Pre-
paraty do produkcji wody gazowanej, Preparaty rozpuszczal-
ne do sporządzania napojów, Proszki do produkcji napojów 
bezalkoholowych, Proszki do sporządzania napojów, Proszki 
stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody 
kokosowej, Proszki stosowane do sporządzania napojów 
na bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie 
soków owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, 
Sok z limonki do sporządzania napojów, Syrop do lemonia-
dy, Syrop słodowy do napojów, Syrop z czarnej porzeczki, 
Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, Syropy do napo-
jów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemoniady, Syro-
py do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syro-
py do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy 
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów bez-
alkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bezal-
koholowe], Winogrona (Moszcz -), niesfermentowany, Woda 
gazowana (Preparaty do produkcji -), Wyciągi do sporządza-
nia napojów, Zagęszczony pomarańczowy sok owocowy, 
Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje na bazie orze-
chów i soi, Soki, Wody, Aperitify bezalkoholowe, Bazy do kok-
tajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości 
słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe na-
poje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezal-
koholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholo-
wy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz cynamonowy z suszo-
ną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy poncz ryżowy 
[sikhye], Cydr bezalkoholowy, Douzhi (sfermentowany napój 
z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Mie-
szanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Mrożone 
napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem pomarańczowym, Napój z gotowanego ziarna 
jęczmienia z sokiem cytrynowym, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Na-
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poje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje 
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witami-
nami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawiera-
jące soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje energetyzujące, 
Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], Napoje 
energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje izotoniczne, Na-
poje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje mrożo-
ne na bazie owoców, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Na-
poje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje na bazie wędzo-
nych śliwek, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napo-
je serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, 
Napoje węglowodanowe, Napoje wzbogacone substancja-
mi odżywczymi, Napoje z fasoli mung, Napoje z guaraną, 
Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalko-
holowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz owocowy, bezalkoho-
lowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], Sarsaparilla (Na-
poje bezalkoholowe z -), Serwatka [napoje], Sorbety [napoje], 
Sorbety w postaci napojów, Tonik zawierający chininę, Wina 
bezalkoholowe, Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Woda klonowa, Bezalko-
holowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje gazowane aroma-
tyzowane herbatą, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, 
Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Cola, Gazowany 
napój cytrynowy (o lekko gorzkim smaku), Korzenne piwa, 
Lemoniada, Napój gazowany o smaku waniliowym, Napój 
imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Na-
poje na bazie coli, Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], 
Soki gazowane, Toniki [napoje nielecznicze], Bezalkoholowe 
wyciągi z owoców, Gazowane soki owocowe, Koncentraty 
soków owocowych, Mieszane soki owocowe, Moszcz, Mro-
żone napoje owocowe, Napoje aromatyzowane owocami, 
Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców, Napoje 
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje na bazie 
soku z imbiru, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje 
owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje owo-
cowe niealkoholowe, Napoje owocowe z koncentratu lub 
syropu, z dodatkiem wody i cukru, Napoje składające się 
z mieszanki soków owocowych i warzywnych, Napoje typu 
smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Na-
poje z sokiem ananasowym, Napoje z soku aloesu, Napoje 
z soku jabłkowego, Napoje z soku pomarańczowego, Napoje 
z soku warzywnego, bezalkoholowe, Napoje z soku wino-
gronowego, bezalkoholowe, Napoje zawierające głównie 
soki owocowe, Organiczny sok owocowy, Owoce (Bezalko-
holowe napoje z soków -), Owocowe nektary, bezalkoholo-
we, Pomidory (sok -) [napój], Skoncentrowane soki owoco-
we, Skondensowany sok z wędzonych śliwek, Sok grejfruto-
wy, Sok pomarańczowy, Sok pomidorowy [napój], Sok pomi-
dorowy [napoje], Sok winogronowy, Sok z arbuza, Sok z czar-
nej porzeczki, Sok z granatów, Sok z guawy, Sok z mango, Sok 
z melona, Sok żurawinowy, Soki aloesowe, Soki owocowe 
[napoje], Soki warzywne, Soki warzywne [napoje], Warzywne 
napoje typu smoothie, Gazowana woda mineralna, Mineral-
ne (wody -) [napoje], Napoje funkcjonalne na bazie wody, 
Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, 
Oczyszczona woda pitna, Smakowa woda mineralna, Woda 
aromatyzowana, Woda destylowana do picia, Woda gazo-
wana, Woda gazowana [woda sodowa], Woda kokosowa 
jako napój, Woda litowa, Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda [napoje], 

Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna butelkowana, 
Woda pitna z witaminami, Woda selcerska, Woda sodowa, 
Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda z lo-
dowca, Woda źródlana, Wody gazowane, Wody mineralne, 
Wody mineralne i gazowane, Wody mineralne (nielecznicze), 
Wody o smaku owocowym, Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj 
piwa angielskiego], Barley Wine [piwo], Czarne piwo [piwo 
ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Imitacja piwa, In-
dyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy [napoje bezalko-
holowe], Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości 
alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo 
jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo 
pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout 
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa].

(210) 530471 (220) 2021 06 17
(731) ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Megafit

(531) 05.03.15, 05.03.13, 11.01.02, 11.01.04, 26.11.01, 26.11.08, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowa-
niu posiłków i napojów, w tym usługi świadczone w barach 
i restauracjach, Usługi polegające na przygotowywaniu po-
siłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zama-
wiającego (catering), Usługi w zakresie cateringu żywności 
dietetycznej, Usługi polegające na przygotowywaniu i ser-
wowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i na-
pojów przeznaczonych dla sportowców, Usługi polegające 
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informa-
cje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków 
i napojów oraz na udostępnianiu baz danych zawierających 
przepisy i porady kulinarne, Usługi doradcze w dziedzinie ga-
stronomii, Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu 
dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, Usłu-
gi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie wyżej 
wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem 
Internetu, 44 Usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków 
sportowych, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania 
diety, w tym usługi przeznaczone dla sportowców, Usłu-
gi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym 
poradnictwo indywidualne i grupowe, Usługi polegające 
na udzielaniu konsultacji, porad i informacji z dziedziny die-
tetyki, w tym konsultacji, porad i informacji dotyczących 
żywienia sportowców, Usługi polegające na prowadzeniu 
badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi informa-
cyjne w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostęp-
nianiu witryny internetowej zawierającej informacje i porady 
dotyczące odżywiania, programów dietetycznych, kontro-
lowania i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z wła-
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ściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi, Usługi 
w zakresie leczenia otyłości, Usługi salonów piękności, Usługi 
salonów i gabinetów kosmetycznych, Usługi kosmetyczne 
i kosmetologiczne, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, 
w tym zabiegi SPA, Usługi doradcze w dziedzinie pielęgnacji 
urody, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi w za-
kresie porad kosmetycznych i analizy kosmetycznej, Usłu-
gi w zakresie zabiegów kosmetycznych, w tym zabiegów 
na ciało, twarz i włosy z wykorzystaniem kosmetyków, Usługi 
w zakresie opalania skóry, Usługi w dziedzinie higieny, Me-
dyczne usługi diagnostyczne w dziedzinie dietetyki, Usługi 
w zakresie badań, analiz i konsultacji w dziedzinie dietetyki, 
w tym usługi świadczone on-line, Usługi związane z przygo-
towaniem raportów dotyczących badań i analiz w dziedzi-
nie dietetyki, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze 
w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także 
za pośrednictwem Internetu.

(210) 530477 (220) 2021 06 18
(731) ITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLITAN

(531) 26.01.10, 01.03.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 9 Falowniki fotowol-
taiczne, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne 
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną, Moduły fotowoltaicz-
ne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 37 Konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, Ła-
dowanie akumulatorów do pojazdów.

(210) 530515 (220) 2021 06 20
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI KSIĄŻKI W KATOWICACH

(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów 
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicja-
tyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju 
czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie 
i udostępnianie serwisów internetowych mających na celu 
popularyzację literatury, udostępnianie on-line publikacji, 
książek, czasopism, podręczników, 41 Organizacja wystaw, 
konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, plenerów 

czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali doty-
czących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i woj-
skowej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie 
działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, 
wypożyczanie książek.

(210) 530516 (220) 2021 06 20
(731) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salon książki historycznej

(531) 27.05.01, 07.01.06, 29.01.13, 26.03.23
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów 
czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyski-
wanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 
36 Sponsorowanie finansowe, ustanawianie stypendiów 
i nagród, zbiórki funduszy na cele związane z popularyzacją 
czytelnictwa i literatury, udzielanie dotacji na rzecz inicja-
tyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju 
czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszech-
nianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci 
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie 
i udostępnianie serwisów internetowych mających na celu 
popularyzację literatury, udostępnianie on-line publikacji, 
książek, czasopism, podręczników, 41 Organizacja wystaw, 
konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów, plenerów 
czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali doty-
czących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i woj-
skowej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie 
działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, 
wypożyczanie książek.

(210) 530533 (220) 2021 06 18
(731) WOŁK-LEWANOWICZ ANTONI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THC
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(531) 05.03.14, 05.03.13, 25.12.25, 26.04.15, 26.04.18, 26.13.01, 
26.13.25, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 43 Restauracje, Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Bary szybkiej 
obsługi (snack-bary), Catering, (dowóz żywności na zamó-
wienie).

(210) 530546 (220) 2021 06 21
(731) KUCZNEROWICZ KAROLINA, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WELOVEKeratin KAROLINA KUCZNEROWICZ

(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 44 Fryzjerstwo.

(210) 530556 (220) 2021 06 22
(731) MONARCH M. AUGUSTYN K. JANIK SPÓŁKA JAWNA, 

Stróżówka
(540) (znak słowny)
(540) LAREZO
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Naszyjniki, Biżu-
teria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, 
Sztuczna biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony, Biżuteria 
platynowa, Zawieszki [biżuteria], Imitacje biżuterii, Biżute-
ria osobista, Ozdoby [biżuteria], Broszki, Krzyżyki [biżuteria], 
Bransoletki, Pierścionki, Perły, Szpilki biżuteryjne, Wisiorki 
biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Broszki ozdobne, Szpil-
ki ozdobne, Syntetyczne kamienie, Szkatułki na biżuterię, 
Amulety będące biżuterią, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego, Wyroby jubilerskie, Biżuteria ze zło-
ta, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria na zamówienie, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria z kryształu, Kasetki na biżuterię, Półszla-
chetne artykuły biżuteryjne, Ozdoby z biżuterii sztucznej, 
Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona 
z brązu, Wpinki do klapy, Biżuteria z metali szlachetnych, 
Biżuteria z emalii cloisonné, Srebrne nici, Złote nici, Biżute-
ria z emalii komórkowej, Klamry ze srebra, Oprawy będące 
częścią biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria pla-
terowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Zwijane etui 
na biżuterię, Agat stosowany w biżuterii, Pierścionki z metali 
szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych, Biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, Bransoletki 
z tkaniny haftowanej, Biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, Wisiorki z bursztynu 
będące biżuterią, Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Biżute-
ria ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby na ubrania w postaci 
biżuterii, Spinki do szali mające charakter biżuterii, Zawieszki 
do bransoletek z metali pospolitych, Wpinki do klapy z me-
tali szlachetnych, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych prze-
znaczone do produkcji biżuterii, Półwyroby z metali szlachet-
nych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży deta-
licznej lub hurtowej świadczone on-line w zakresie biżute-
rii, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone  

on-line w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sklepów de-
talicznych on-line obejmujące biżuterię, Sprzedaż detaliczna 
lub hurtowa biżuterii, biżuterii damskiej, naszyjników, biżu-
terii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuterii fantazyjnej, 
sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platy-
nowej, zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób, 
broszek, krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek 
biżuteryjnych, wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryj-
nych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych 
kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżu-
terią, biżuterii z diamentami, biżuterii ze szkła sztrasowego, 
wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, 
biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii z krysz-
tału, kasetek na biżuterię, półszlachetnych artykułów biżute-
ryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszla-
chetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, 
biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, 
srebrnych nici, złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej, 
klamer ze srebra, opraw będących częścią biżuterii, korali-
ków do wyrobu biżuterii, biżuterii platerowanej metalami 
szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszo-
nów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów 
stosowanych w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, 
drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej 
próby, części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkani-
ny haftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł, 
biżuterii do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu bę-
dących biżuterią, ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżute-
rii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci 
biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawie-
szek do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy 
z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych 
przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali 
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.

(210) 530557 (220) 2021 06 22
(731) MONARCH M. AUGUSTYN K. JANIK SPÓŁKA JAWNA, 

Stróżówka
(540) (znak słowny)
(540) GULIARD
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Naszyjniki, Biżu-
teria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, 
Sztuczna biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony, Biżute-
ria platynowa, Zawieszki [biżuteria], Imitacje biżuterii, Biżu-
teria osobista, Ozdoby [biżuteria], Broszki, Krzyżyki [biżute-
ria], Bransoletki, Pierścionki, Perły, Szpilki biżuteryjne, Wisior-
ki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Broszki ozdobne, Szpilki 
ozdobne, Syntetyczne kamienie, Szkatułki na biżuterię, 
Amulety będące biżuterią, Biżuteria z diamentami, Biżuteria 
ze szkła sztrasowego, Wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, 
Zapięcia do biżuterii, Biżuteria na zamówienie, Biżuteria 
na ciało, Biżuteria z kryształu, Kasetki na biżuterię, Półszla-
chetne artykuły biżuteryjne, Ozdoby z biżuterii sztucznej, 
Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona 
z brązu, Wpinki do klapy, Biżuteria z metali szlachetnych, 
Biżuteria z emalii cloisonné, Srebrne nici, Złote nici, Biżute-
ria z emalii komórkowej, Klamry ze srebra, Oprawy będące 
częścią biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria pla-
terowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamieniami 
szlachetnymi, Kaboszony do wyrobu biżuterii, Zwijane etui 
na biżuterię, Agat stosowany w biżuterii, Pierścionki z metali 
szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych, Biżuteria ze sre-
bra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, Bransolet-
ki z tkaniny haftowanej, Biżuteria wykonana z hodowlanych 
pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, Wisiorki z burszty-
nu będące biżuterią, Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, 
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Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby na ubrania 
w postaci biżuterii, Spinki do szali mające charakter biżu-
terii, Zawieszki do bransoletek z metali pospolitych, Wpinki 
do klapy z metali szlachetnych, Półfabrykaty z kamieni szla-
chetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półwyroby 
z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji bi-
żuterii, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi 
sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczone on-line 
w zakresie biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurto-
wej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich, 
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, 
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii dam-
skiej, naszyjników, biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowa-
nej, biżuterii fantazyjnej, sztucznej biżuterii, łańcuszków, 
medalionów, biżuterii platynowej, zawieszek, imitacji biżu-
terii, biżuterii osobistej, ozdób, broszek, krzyżyków, branso-
letek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych, wisiorków 
biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, 
szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na bi-
żuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamenta-
mi, biżuterii ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich, bi-
żuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, 
biżuterii na ciało, biżuterii z kryształu, kasetek na biżuterię, 
półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżu-
terii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii 
wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali 
szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych nici, 
złotych nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra, 
opraw będących częścią biżuterii, koralików do wyrobu 
biżuterii, biżuterii platerowanej metalami szlachetnymi, bi-
żuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu 
biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów stosowanych 
w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików 
z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej próby, 
części i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny ha-
ftowanej, biżuterii wykonanej z hodowlanych pereł, biżu-
terii do noszenia na głowie, wisiorków z bursztynu będą-
cych biżuterią, ozdób do uszu w postaci biżuterii, biżuterii 
ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci 
biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawie-
szek do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy 
z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachet-
nych przeznaczonych do produkcji biżuterii, półwyrobów 
z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji bi-
żuterii.

(210) 530565 (220) 2021 06 21
(731) STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOVA

(531) 03.07.05, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza 
do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, za-
pewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej inteligen-
cji, systemy nadzoru wideo, urządzenia i przyrządy naukowe, 
fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa 
[elektryczne], urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, 
alarmy, alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramo-
wanie towarzyszące do systemów bezpieczeństwa, urządze-
nia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne 
systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt kompu-
terowy, kamery nadzorujące, urządzenia do monitoringu 
wizyjnego, kamery wideo przystosowane do celów moni-
toringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, 
urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], ro-
boty do nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii in-
formacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przy-
rządy i aparatura do zarządzania, monitorowania oraz kontro-
li sprzętu komputerowego i miejsc, w tym terenów przemy-
słowych, terenów budowy, obiektów handlowych i parków 
do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane 
wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczegól-
ności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, czę-
ści składowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i na-
prawa wszelkich instalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, 
telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, elektrycznych, 
nadzór budowlany, usługi instalacyjne w zakresie: sprzętu 
do monitorowania, oprogramowania komputerowego, urzą-
dzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja, 
naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu 
do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, 
konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyj-
nego, urządzeń do sieci komunikacyjnych, telewizji przemy-
słowej, 38 Przesyłanie wiadomości i wypożyczanie urządzeń 
do przesyłania wiadomości, Komputerowe przesyłanie wia-
domości, danych i obrazów, Komputery-łączność poprzez 
terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informa-
cji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 
42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów 
bezpieczeństwa, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi testo-
wania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd 
urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie 
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowa-
nie komputerowe w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, 
w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysło-
wych, konsultacje i ekspertyzy w sprawach bezpieczeństwa 
informatycznego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 Usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, do-
radztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży noc-
nych, usługi w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monito-
ring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi 
w zakresie ochrony, dozór nocny, usługi strażników ochrony, 
usługi zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie 
ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabez-
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pieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego moni-
torowania 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 zapobiegania 
oszustwom i kradzieżom, informacje i porady w zakresie 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 530566 (220) 2021 06 21
(731) STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SGU

(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza 
do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, za-
pewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucznej 
inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej inteligen-
cji, systemy nadzoru wideo, urządzenia i przyrządy naukowe, 
fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrol-
ne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa 
[elektryczne], urządzenia do nagrywania, przesyłania lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki 
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, 
alarmy, alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramo-
wanie towarzyszące do systemów bezpieczeństwa, urządze-
nia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne 
systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt kompu-
terowy, kamery nadzorujące, urządzenia do monitoringu 
wizyjnego, kamery wideo przystosowane do celów moni-
toringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, 
urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], ro-
boty do nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii in-
formacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przy-
rządy i aparatura do zarządzania, monitorowania oraz kontro-
li sprzętu komputerowego i miejsc, w tym terenów przemy-
słowych, terenów budowy, obiektów handlowych i parków 
do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane 
wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczegól-
ności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, czę-
ści składowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, 
utrwalone na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i na-
prawa wszelkich instalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, 
telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, elektrycznych, 
nadzór budowlany, usługi instalacyjne w zakresie: sprzętu 
do monitorowania, oprogramowania komputerowego, urzą-
dzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywania, prze-
syłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja, 
naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu 
do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, 
instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, 
konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyj-
nego, urządzeń do sieci komunikacyjnych, telewizji przemy-
słowej, 38 Przesyłanie wiadomości i wypożyczanie urządzeń 

do przesyłania wiadomości, Komputerowe przesyłanie wia-
domości, danych i obrazów, Komputery-łączność poprzez 
terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informa-
cji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 
42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów 
bezpieczeństwa, usługi w zakresie technologii informacyj-
nych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi testo-
wania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd 
urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie 
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowa-
nie komputerowe w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, 
w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysło-
wych, konsultacje i ekspertyzy w sprawach bezpieczeństwa 
informatycznego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące 
wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 Usługi w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, do-
radztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów 
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży noc-
nych, usługi w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monito-
ring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi 
w zakresie ochrony, dozór nocny, usługi strażników ochrony, 
usługi zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie 
ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabez-
pieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego moni-
torowania 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 zapobiegania 
oszustwom i kradzieżom, informacje i porady w zakresie 
uprzednio wymienionych usług.

(210) 530575 (220) 2021 06 21
(731) PIÓRKOWSKA IZABELLA STREFA CIĘCIA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) strefa cięcia

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż kosmetyków, 44 Usługi fryzjerskie 
i kosmetyczne.

(210) 530589 (220) 2021 06 22
(731) MANTORSKA ANNA BAMBINA STELLINA,  

Rawa Mazowiecka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bambina Stellina
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(531) 03.07.17, 04.01.99, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 
29.01.05, 29.01.06, 29.01.15

(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne 
[do nauczania], Książki audio.

(210) 530598 (220) 2021 06 22
(731) PDT Limited, Middleton, GB
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rock JAM

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 15 Instrumenty muzyczne dęte, Strunowe in-
strumenty muzyczne, Elektryczne instrumenty muzyczne, 
Mechaniczne instrumenty muzyczne, Muzyczne instrumen-
ty perkusyjne, Elektroniczne instrumenty muzyczne.

(210) 530614 (220) 2021 06 22
(731) B MEDICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Burów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b

(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.24, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.11, 
27.05.01

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 42 Medycz-
ne badania naukowe.

(210) 530618 (220) 2021 06 23
(731) LV PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) LV PROJECT
(510), (511) 37 Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Naprawa urządzeń elektrycznych, 
Renowacja instalacji elektrycznych, Serwisowanie sieci elek-
trycznych, Udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związane z kon-
serwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, 
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja okablowania w budyn-
kach do przekazu telekomunikacyjnego, Układanie kabli 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Renowa-
cja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycz-
nej, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomuni-
kacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputero-

wych, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, Instalowanie domowych urządzeń 
zabezpieczających, Konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa.

(210) 530619 (220) 2021 06 23
(731) LV PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, 
Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń 
do oszczędzania energii, Naprawa urządzeń elektrycznych, 
Renowacja instalacji elektrycznych, Serwisowanie sieci elek-
trycznych, Udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, Usługi doradcze związane z kon-
serwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, 
Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów 
elektroenergetycznych, Instalacja okablowania w budyn-
kach do przekazu telekomunikacyjnego, Układanie kabli 
w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, Renowa-
cja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji elektrycz-
nej, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomuni-
kacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputero-
wych, Instalowanie sieci łączności elektronicznej, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, Instalowanie domowych urządzeń 
zabezpieczających, Konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa.

(210) 530645 (220) 2021 06 23
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) perfecta bioretinol
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Pre-
paraty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, 
Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowa-
nia włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Suche szampony, 
Szampony dla zwierząt domowych, Farby do włosów, Pian-
ki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku 
jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki do ust, 
Błyszczyki do ust, Kredki do ust kosmetycznych, Ołówki 
[kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, Bronzery, Prepa-
raty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, Odżywki do rzęs, 
Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie do powiek, Prepa-
raty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, 
Kremy kosmetyczne do ciała, Kremy kosmetyczne do rąk, 
Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy wybielające do skóry, 
Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, Środki do czyszczenia 
zębów, Żele do wybielania zębów, Paski do wybielania zę-
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bów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, Mydła w płynie, Perfu-
my, Środki perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane 
wody toaletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olej-
ki mineralne, Olejki do ciała, Olejki do rąk, Olejki do twarzy, 
Olejki do włosów, Esencje eteryczne, Woda kolońska, Anty-
perspiranty [środki przeciwpotne], Farby do brody, Kosme-
tyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, Płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez 
zębowych, Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, 
Wosk do depilacji, Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Preparaty do usu-
wania farby, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, Kadzi-
dełka, Sole wybielające, Sody wybielające, Sole do kąpieli 
do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli nasączone 
kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Masła, 
kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła, kre-
my, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy, 
emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, inne 
niż do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi do cia-
ła, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk, Płyny do pielęgnacji 
ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, 
Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliwka do rąk, 
Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje do przymocowy-
wania sztucznych włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki ko-
smetyczne, Maski kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne 
do rąk, Maski kosmetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne 
do włosów, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, La-
kiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty kosme-
tyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, 
Środki do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji pa-
znokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci, 
Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty 
do makijażu, Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twa-
rzy, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, 
Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum 
do ciała, Serum do rąk, Serum do twarzy, Serum do włosów, 
Odświeżacze do ust w aerozolu, Płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki 
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, Kosmetyki do samoopalania, Preparaty 
do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne, Preparaty po opalaniu, 
Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty ką-
pielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosmetyczny, 
Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosme-
tycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosme-
tyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wybie-
lacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Żele do ma-
sażu, inne niż do celów medycznych, Preparaty toaletowe, 
Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko migdałowe 
do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty do celów 
kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Aromaty, 
Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Środki czysz-
czące do higieny intymnej, nielecznicze, Preparaty kolage-
nowe do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosme-
tycznych, Korund [materiał ścierny], Barwniki kosmetyczne, 
Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu [materiał 
ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego, Cytrynowe 
olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Płukanki 
do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztuczne, Prepara-

ty do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze do włosów, 
Henna [barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe do celów 
kosmetycznych, Olejek jaśminowy, Środki do usuwania lakie-
ru, Olejek lawendowy, Preparaty do wybielania skóry zwie-
rzęcej, Środki do konserwacji skóry [pasty], Etui na szminkę, 
Balsamy do celów kosmetycznych, Kosmetyki do makijażu, 
Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek eteryczny], Wosk 
do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki do perfum i zapa-
chów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbarwiania, Preparaty 
fitokosmetyczne, Olejek różany, 5 Preparaty kosmetyczne 
o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, 
ciała i włosów, mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, 
płyny, sole, żele, kremy.

(210) 530648 (220) 2021 06 23
(731) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów
(540) (znak słowny)
(540) perfecta bubble tea
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy 
kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do wło-
sów, Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręce-
nia włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty 
do prostowania włosów, Lakiery do włosów, Szampony, Su-
che szampony, Szampony dla zwierząt domowych, Farby 
do włosów, Pianki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, 
Brokat do użytku jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szmin-
ki, Pomadki do ust, Błyszczyki do ust, Kredki do ust kosme-
tycznych, Ołówki [kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, 
Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, 
Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie 
do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, 
Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do ciała, Kremy 
kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy 
wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, 
Środki do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, 
Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, 
Mydła w płynie, Perfumy, Środki perfumeryjne, Piżmo [per-
fumeria], Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetycz-
ne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki do ciała, Olejki 
do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje eterycz-
ne, Woda kolońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne], 
Farby do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty 
do butów, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, 
Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty 
do czyszczenia protez zębowych, Preparaty do demakija-
żu, Preparaty do depilacji, Wosk do depilacji, Wosk szewski, 
Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno za-
pachowe, Preparaty do usuwania farby, Mydło do golenia, 
Preparaty do golenia, Kadzidełka, Sole wybielające, Sody 
wybielające, Sole do kąpieli do celów innych niż leczni-
cze, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub 
barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty 
do kąpieli, nielecznicze, Masła, kremy, emulsje, mleczka, 
balsamy i żele do ciała, Masła, kremy, emulsje, mleczka, bal-
samy i żele do rąk, Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy 
i żele do twarzy, Balsamy, inne niż do celów medycznych, 
Peelingi do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, 
Peelingi do rąk, Płyny do pielęgnacji ciała, Płyny do pielę-
gnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Oliwka do ciała, Oliwka do rąk, Oliwka do twarzy, 
Oliwki do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych 
włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski 
kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne do rąk, Maski ko-
smetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne do włosów, Pre-
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paraty kosmetyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, 
Odżywki do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspie-
szania schnięcia lakieru na paznokciach, Środki do usuwa-
nia lakierów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne 
paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci, Sztuczne rzęsy, 
Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty do makijażu, 
Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkła-
dy kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum do ciała, 
Serum do rąk, Serum do twarzy, Serum do włosów, Od-
świeżacze do ust w aerozolu, Płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki 
do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie do celów 
kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki 
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, 
Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brą-
zująco-opalizujące, Kosmetyki do samoopalania, Preparaty 
do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty 
przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blo-
kujące promieniowanie słoneczne, Preparaty po opalaniu, 
Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty 
kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosme-
tyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów 
kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina 
kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych, 
Wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Preparaty to-
aletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko 
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty 
do celów kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], 
Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, 
Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, Prepa-
raty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do ce-
lów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny], Barwniki 
kosmetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek 
glinu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowe-
go, Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [per-
fumy], Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzę-
sy sztuczne, Preparaty do odymiania [perfumy], Preparaty 
odżywcze do włosów, Henna [barwnik kosmetyczny], Eks-
trakty ziołowe do celów kosmetycznych, Olejek jaśminowy, 
Środki do usuwania lakieru, Olejek lawendowy, Preparaty 
do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji skóry 
[pasty], Etui na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Kosmetyki do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty 
[olejek eteryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznok-
ci, Olejki do perfum i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty 
do odbarwiania, Preparaty fitokosmetyczne, Olejek różany, 
5 Preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielę-
gnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów, mianowicie 
lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(210) 530652 (220) 2021 06 23
(731) LIVING FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzciel
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) probio cola

(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Żywność dla niemowląt, Dietetyczna żywność do celów 
medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do ce-
lów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
dla niepełnosprawnych, Dietetyczne dodatki do żywno-
ści, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowa-
ne do celów medycznych, Suplementy diety, Suplementy 
diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczo-
ne do celów leczniczych, Suplementy diety dla niemow-
ląt, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, Suplementy die-
ty dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla 
zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów 
w proszku, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Su-
plementy diety do użytku medycznego, Suplementy die-
ty do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu 
kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy ziołowe, Suplementy zioło-
we w płynie, Suplementy żywnościowe, Probiotyki (suple-
menty), Probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku 
medycznego, Preparaty probiotyczne do celów medycz-
nych pomagające w utrzymaniu naturalnej równowagi 
flory w układzie trawiennym, 32 Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i pro-
dukty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje 
orzeźwiające, Bezalkoholowe ekstrakty z owoców używa-
ne do sporządzania napojów, Brzeczka piwna, Brzeczka 
słodowa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrak-
ty chmielowe do sporządzania napojów, Ekstrakty chmie-
lu do produkcji piwa, Ekstrakty z moszczu niesfermento-
wanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wy-
twarzania napojów bezalkoholowych, nie w postaci olej-
ków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej 
wody mineralnej [nie w postaci olejków eterycznych], 
Koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do sporządzania napojów owocowych, Syro-
py do lemoniad, Likiery [bezalkoholowe], Mieszanki 
do sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konser-
wowany, niesfermentowany, Napój z soku cytrynowego 
z cukrem, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
Syropy do napojów, Orszada, Pastylki do napojów gazo-
wanych, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Prepa-
raty rozpuszczalne do sporządzania napojów, Proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do spo-
rządzania napojów, Proszki stosowane do przygotowywa-
nia napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane 
do sporządzania napojów na bazie owoców, Słodkie na-
poje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Sok 
z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki do spo-
rządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy 
do napojów, Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z li-
monki, Syropy do napojów, Syropy do napojów bezalko-
holowych, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do pro-
dukcji napojów aromatyzowanych owocami, Syropy 
do sporządzania napojów na bazie serwatki, Syropy 
do sporządzania smakowych wód mineralnych, Syropy 
do wyrobu napojów, Syropy do wytwarzania napojów 
bezalkoholowych, Syropy i inne preparaty bezalkoholowe 
do sporządzania napojów, Syropy owocowe [napoje bez-
alkoholowe], Moszcz winogronowy, niesfermentowany, 
Preparaty do produkcji wody gazowanej, Wyciągi do spo-
rządzania napojów, Zagęszczony pomarańczowy sok 
owocowy, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazo-
wane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Bezalkoholo-



72 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2021

we napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowy gazowany na-
pój imbirowy, Cola, Gazowany napój cytrynowy (o lekko 
gorzkim smaku), Korzenne piwa, Lemoniada, Napój gazo-
wany o smaku waniliowym, Napój imbirowy, Napoje bez-
alkoholowe o smaku owocowym, Napoje na bazie coli, 
Napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], Soki gazowa-
ne, Toniki [napoje nielecznicze], Aromatyzowane napoje 
gazowane, Napoje na bazie orzechów i soi, Soki, Wody, 
Aperitify bezalkoholowe, Bazy do koktajli bez alkoholu, 
Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Bezalko-
holowe wyciągi z owoców, Gazowane soki owocowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koncentraty 
soków owocowych, Mieszane soki owocowe, Moszcz, 
Mrożone napoje owocowe, Napoje aromatyzowane owo-
cami, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców, 
Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie 
soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje na bazie soku 
z imbiru, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje owo-
cowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje owoco-
we niealkoholowe, Napoje owocowe z koncentratu lub 
syropu, z dodatkiem wody i cukru, Napoje półmrożone, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje typu smoothie zawierające ziarna 
i owies, Napoje warzywne, Napoje z sokiem ananasowym, 
Napoje z soku aloesu, Napoje z soku jabłkowego, Napoje 
z soku pomarańczowego, Napoje z soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Napoje z soku winogronowego, bezalko-
holowe, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Orga-
niczny sok owocowy, Bezalkoholowe napoje z soków 
owocowych, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Sok po-
midorowy [napój], Skoncentrowane soki owocowe, Skon-
densowany sok z wędzonych śliwek, Sok grejpfrutowy, 
Sok pomarańczowy, Sok pomidorowy [napój], Sok pomi-
dorowy [napoje], Sok winogronowy, Sok z arbuza, Sok 
z czarnej porzeczki, Sok z granatów, Sok z guawy, Sok 
z mango, Sok z melona, Sok żurawinowy, Soki aloesowe, 
Soki owocowe [napoje], Soki warzywne, Soki warzywne 
[napoje], Warzywne napoje typu smoothie, Gazowana 
woda mineralna, Wody mineralne[napoje], Napoje funk-
cjonalne na bazie wody, Napoje na bazie wody zawierają-
ce ekstrakty z herbaty, Oczyszczona woda pitna, Smako-
wa woda mineralna, Woda aromatyzowana, Woda desty-
lowana do picia, Woda gazowana, Woda gazowana [woda 
sodowa], Woda kokosowa jako napój, Woda litowa, Woda 
mineralizowana [napoje], Woda mineralna, Woda mineral-
na [napoje], Woda [napoje], Woda niegazowana, Woda 
pitna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna z witamina-
mi, Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda 
wzbogacona odżywczo, Woda z lodowca, Woda źródlana, 
Wody gazowane, Wody mineralne, Wody mineralne i ga-
zowane, Wody mineralne (nielecznicze), Wody o smaku 
owocowym, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawarto-
ści słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodo-
we, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowy poncz cyna-
monowy z suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoho-
lowy poncz ryżowy [sikhye], Cydr bezalkoholowy, Douzhi 
(sfermentowany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Mieszanki do sporzą-
dzania koktajli bezalkoholowych, Mrożone napoje gazo-
wane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem 
pomarańczowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Napoje bezalkoholowe na bazie 
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje 
bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napo-

je bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje 
bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Na-
poje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Na-
poje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje ener-
getyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów me-
dycznych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów 
medycznych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje 
na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka, Na-
poje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje na bazie wę-
dzonych śliwek, Napoje proteinowe, Napoje serwatkowe, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje wę-
glowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami od-
żywczymi, Napoje z fasoli mung, Napoje z guaraną, Na-
poje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezal-
koholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz owocowy, bez-
alkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], Na-
poje bezalkoholowe z Sarsaparillą, Serwatka [napoje], 
Sorbety [napoje], Sorbety w postaci napojów, Tonik za-
wierający chininę, Wina bezalkoholowe, Woda, Woda 
brzozowa, Woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje], Woda klonowa.

(210) 530654 (220) 2021 06 23
(731) FILIP ANNA, Konopnica
(540) (znak słowny)
(540) SPICHLERZ BLIŹNIACZY
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów pamiątkarskich 
i spożywczych, 43 Restauracje, Kawiarnie, Bary, Usługi cate-
ringowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety, kon-
ferencje, uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Domy 
noclegowe, Pensjonaty, Tymczasowe zakwaterowanie, Orga-
nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów.

(210) 530655 (220) 2021 06 23
(731) FILIP ANNA, Konopnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY Spichlerz Bliźniaczy KAZIMIERZ 

DOLNY

(531) 05.07.02, 14.05.02, 14.05.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży artykułów pamiątkarskich 
i spożywczych, 43 Restauracje, Kawiarnie, Bary, Usługi cate-
ringowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety, kon-
ferencje, uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Domy 
noclegowe, Pensjonaty, Tymczasowe zakwaterowanie, Orga-
nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów.
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(210) 530683 (220) 2021 06 24
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 68 ŁOMŻA

(531) 03.04.07, 03.04.26, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.22, 
25.07.08, 25.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15, 27.07.01

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 530685 (220) 2021 06 24
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 19 68 ŁOMŻA ALK. 0.0%

(531) 03.04.07, 03.04.26, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.22, 
25.07.08, 25.07.25, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 29.01.15

(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(210) 530707 (220) 2021 06 23
(731) NAPIERAJ JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) UTABAGA

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Aktówki, bagaż, etui na karty (portfele), etui 
na karty kredytowe, etui na klucze, kosmetyczki bez wypo-
sażenia, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne 
torby na ubrania, sakwy, skórzane pasy na ramię, skórzane 
smycze, sztuczna skóra, torby, torby na zakupy, torby plażo-
we, torby szkolne, torby turystyczne, torebki, uchwyty do no-
szenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, zestawy 
podróżne, 25 Bielizna osobista, biustonosze, body, espadryle, 
buty za kostkę, kostiumy kąpielowe, nakrycia głowy, obuwie 
plażowe, odzież, opaski na głowę, palta, paski (odzież), ręka-
wiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, 
stroje plażowe, szale, szaliki, swetry.

(210) 530709 (220) 2021 06 23
(731) NAPIERAJ JAN, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTABAGA

(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 Aktówki, bagaż, etui na karty (portfele), etui 
na karty kredytowe, etui na klucze, kosmetyczki bez wypo-
sażenia, paski skórzane [inne niż odzież], plecaki, podróżne 
torby na ubrania, sakwy, skórzane pasy na ramię, skórzane 
smycze, sztuczna skóra, torby, torby na zakupy, torby plażo-
we, torby szkolne, torby turystyczne, torebki, uchwyty do no-
szenia toreb z zakupami, walizki, walizki z kółkami, zestawy 
podróżne, 25 Bielizna osobista, biustonosze, body, espadryle, 
buty za kostkę, kostiumy kąpielowe, nakrycia głowy, obuwie 
plażowe, odzież, opaski na głowę, palta, paski (odzież), ręka-
wiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki z jednym palcem, 
stroje plażowe, szale, szaliki, swetry.
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(210) 530731 (220) 2021 06 24
(731) LIPENSKY DOMINIK NICK SKY, Tarnów
(540) (znak słowny)
(540) Nick Sky
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Obuwie, Odzież.

(210) 530735 (220) 2021 06 23
 (310) LS/M/2020/00390 (320) 2020 12 24 
(330) LS
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(540) (znak słowny)
(540) BABIE LATO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 530757 (220) 2021 06 24
(731) SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA 

ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 07.01.08, 07.01.24
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Publikacje promocyjne, 
35 Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Rozwój 
kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisin-
gowych dla osób trzecich, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych i promocyjnych, Reklama promocyjna projektów 
badawczych, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Usługi 
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednic-
twem środków audiowizualnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów i wystaw w celach reklamowych, 37 Budownictwo, 
41 Nauczanie, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi wy-
dawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Wypożyczanie książek, 42 Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych.

(210) 530783 (220) 2021 06 26
(731) KUWAŁ MATEUSZ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTEA Natural High - Kombucha

(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15, 
26.01.21, 27.05.01, 29.01.03

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(210) 530820 (220) 2021 06 28
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER

(531) 05.07.20, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocen-
towe napoje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe.

(210) 530821 (220) 2021 06 28
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER

(531) 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocen-
towe napoje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe.
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(210) 530822 (220) 2021 06 28
(731) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTES HARD SELTZER

(531) 05.07.14, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe, 33 Niskoprocen-
towe napoje alkoholowe, alkoholowe napoje seltzerowe.

(210) 530843 (220) 2021 06 29
(731) KRUSZEWSKA ZOFIA MARKET VIP, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nh neohex

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie ar-
tykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
on-line w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone on-line w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samo-
chodowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteli-
gentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z tele-
fonami komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi.

(210) 530868 (220) 2021 06 25
(731) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Saletrosan

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, produkty chemiczne 
przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, rolnictwa, 
ogrodnictwa, leśnictwa.

(210) 530876 (220) 2021 06 29
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi serwisów społecznościowych on-line.

(210) 530902 (220) 2021 06 29
(731) E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan
(540) (znak słowny)
(540) OD GRYCANA TRADYCYJNIE ULUBIONE
(510), (511) 29 Deser z owocami i kremem, desery wykona-
ne z produktów mlecznych, desery mleczne, schłodzone de-
sery mleczne, desery owocowe, galaretki owocowe, napoje 
mleczne, 30 Kawa, herbata, mrożona kawa, herbata mrożona, 
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, 
napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje na bazie kawy 
zawierające lody (affogato), Lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Lodo-
we wyroby cukiernicze, Desery lodowe, Ciasta lodowe, Desery 
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Wyroby 
piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby cukierni-
cze], Jadalne wafle, Cukierki, batony i guma do żucia, Czeko-
lada, Czekoladki, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Puddingi, 
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Pianki, Bezy, Tort lodowy, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Niegazo-
wane napoje bezalkoholowe, Wody, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje owo-
cowe i soki owocowe, soki owocowe i warzywne, Owocowe 
nektary bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, 
Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Syropy do napo-
jów, 43 Lodziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, Usługi kateringo-
we, Katering w kafeteriach szybkiej obsługi.

(210) 530924 (220) 2021 06 29
(731) TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TCMsklep.pl
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(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.07, 28.03
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne w tym 
igły do akupunktury, taśmy kinezjologiczne, przyrządy elek-
tryczne do akupunktury, bańki lekarskie.

(210) 530949 (220) 2021 06 30
(731) PROFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 24.01.05, 24.01.10, 27.05.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe związane 
z ubezpieczeniami, Usługi w zakresie organizowania ubez-
pieczenia, 39 Wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem 
pojazdów.

(210) 530965 (220) 2021 06 30
(731) BROWAR TUREK WOJCIECH WIATROWSKI I WSPÓLNIK 

SPÓŁKA JAWNA, Turek
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Kaśka BROWAR RZEMIEŚLNICZY ROK 

ZAŁOŻENIA: 2014 BROWAR TUREK

(531) 03.04.01, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 24.09.14, 05.13.25, 
25.05.02, 25.07.25

(510), (511) 32 Piwo.

(210) 530974 (220) 2021 06 30
(731) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE KOLIBKI

(531) 26.11.03, 27.05.01
(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) 530989 (220) 2021 07 01
(731) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny
(540) (znak słowny)
(540) TODA
(510), (511) 1 Ekstrakty roślin, inne niż olejki eteryczne, 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty roślinne 
dla przemysłu spożywczego, Ekstrakty roślinne stosowa-
ne w produkcji żywności, Ekstrakty ziół, inne niż olejki 
eteryczne, do użytku w produkcji kosmetyków, 5 Mine-
ralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla 
zwierząt, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne 
suplementy odżywcze, Nutraceutyki do stosowania jako 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty 
witaminowe w postaci suplementów diety, Przeciwutle-
niające suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla nie-
mowląt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy 
diety dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt domo-
wych, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suple-
menty diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety 
do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety poprawiające kondycję 
i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Suplementy 
ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żyw-
nościowe, Ziołowe suplementy diety dla osób o szcze-
gólnych wymaganiach dietetycznych, Ekstrakty roślinne 
do celów farmaceutycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe 
do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów me-
dycznych, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycz-
nych, Wyciągi z roślin leczniczych, Wyciągi z ziół leczni-
czych, Leki przeciw nowotworom, Leki przeciwnadciśnie-
niowe, Leki przeciwrakowe, Leki sercowo-naczyniowe 
do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, Leki 
sercowo-naczyniowe stosowane w zawale mięśnia serco-
wego, Leki ziołowe.

(210) 531002 (220) 2021 07 01
(731) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) LIPIFORMA BERGAMIA
(510), (511) 5 Suplementy diety.

(210) 531004 (220) 2021 07 01
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
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(540) niezależna.pl
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, oprogramowanie aplikacyjne mobilne i interneto-
we, Aplikacje do pobrania, w tym na smartfony, biurowe 
i biznesowe, do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje 
mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero-
wymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie do aplikacji 
internetowych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe, 
do zarządzania danymi, Aplikacje na telefony komputerowe 
do zarządzania informacjami, Oprogramowanie, programy 
na smartfony, 16 Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopi-
sma i papierowe dodatki do nich, materiały szkoleniowe, 
38 Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Udo-
stępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie 
elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie kompu-
terowej bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie do-
stępu do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania 
do stron internetowych, Usługi związane z portalami teleko-
munikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Zapewnianie dostępu i wynajem czasu do-
stępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie dostę-
pu do baz danych on-line, Zapewnianie dostępu do baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach kom-
puterowych, Zapewnianie dostępu do blogów interneto-
wych, Zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów 
przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych 
do zdalnego wglądu, Zapewnianie dostępu do danych 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do elek-
tronicznego rynku [portalu] w sieciach komputerowych, Za-
pewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, 
Udostępnianie forów internetowych on-line, Zapewnianie 
dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do platform handlu elektronicznego w Internecie, Za-
pewnianie dostępu do platform internetowych w celu wy-
miany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu do portalu 
do współdzielenia materiałów wideo, Udostępnianie forów 
internetowych on-line, Zapewnianie dostępu do portalu in-
ternetowego obejmującego programy wideo na życzenie, 
Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci infor-
macyjnej, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub 
wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie do-
stępu do treści multimedialnych on-line, Zapewnianie dostę-
pu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu teleko-
munikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Internetu, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo 
za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu użyt-
kownikom do globalnej sieci komputerowej i stron on-line 
zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Za-
pewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do komputero-
wych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do informacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty 
elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transferu 
danych przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego 
elektronicznego przesyłania obrazów, Zapewnianie bez-
przewodowego elektronicznego przesyłania danych, Do-
starczanie dokumentów on-line za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocztą 
elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie 
wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości 
i danych w drodze transmisji elektronicznej, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dystrybucja 
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej lub Internetu, Bezprzewodo-
wy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej telefonii ko-
mórkowej, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości 

i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urzą-
dzeń elektronicznych, Elektroniczna wymiana danych prze-
chowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana 
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów 
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Elektro-
niczne przesyłanie wiadomości, Danych i plików, Elektronicz-
ne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustra-
cji przez światową sieć komputerową, Elektroniczna transmi-
sja danych w ramach światowej sieci zdalnego przetwarza-
nia danych, w tym w ramach Internetu, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Oferowanie połączeń tele-
komunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Forum 
dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla -), Komputerowa 
transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów do-
stępu lub terminali, Komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Komputerowa transmisja wiadomości, 
informacji i obrazów, Komunikacja elektroniczna za pośred-
nictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych 
i forów internetowych, Komunikacja pomiędzy komputera-
mi, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunika-
cja za pomocą systemów poczty elektronicznej, Komunika-
cja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali 
komputerowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów 
on-line, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci 
prywatnych [VPN], Międzynarodowy transfer danych, Nada-
wanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie 
wiadomości [środkami elektronicznymi], Odbieranie i dostar-
czanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Od-
bieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta 
elektroniczna i skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, 
Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem usług on-line, sieci komputerowych oraz 
Internetu, Przekazywanie informacji i wiadomości za pomo-
cą komputerów, Przekierowanie wszelkiego rodzaju wiado-
mości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości inter-
netowych], Przesyłanie informacji i danych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Przesyłanie informacji drogą on-line, Przesyłanie infor-
macji za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie 
poczty elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych 
z pocztą elektroniczną], Przesyłanie skomputeryzowanych 
dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci inter-
netowej (webmessaging), Przesyłanie wiadomości za po-
średnictwem witryny internetowej, Przesyłanie zamówień 
drogą elektroniczną, Retransmisja wiadomości [elektronicz-
na], Świadczenie usług poczty elektronicznej [email], Świad-
czenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów 
rozmów [chatroom], Telekomunikacyjne usługi dostępowe, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja danych lub obra-
zów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i informacji 
za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyj-
nych, Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych 
wspomagana komputerowo, Transmisja danych za pomocą 
środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą 
urządzeń audiowizualnych, Transmisja danych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Transmisja i dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wiado-
mości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, 
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami ro-
boczymi, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików 
danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików 
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji 
strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja 
podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych on-line, 
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Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa 
materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumie-
niowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych 
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Transmisja 
strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, Trans-
misja sygnałów zawierających dźwięk, obraz i dane, Transmi-
sja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputero-
wych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Udo-
stępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udo-
stępnianie on-line forów do przesyłania wiadomości między 
użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów roz-
mów [chatroom] on-line w celu przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, Udostępnianie poko-
jów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów społecznościo-
wych, Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów]  
on-line do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści mul-
timedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie po-
łączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami da-
nych, Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających 
użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie 
rzeczywistym, Usługi chat roomów, Usługi elektronicznej 
skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, 
Usługi elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunika-
cyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w In-
ternecie i innych mediach, Usługi transmisji wideo na żąda-
nie, Usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], Usługi 
w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowywania wiado-
mości elektronicznych, Wspomagana komputerowo trans-
misja wiadomości, danych i obrazów, Wynajmowanie czasu 
dostępu do światowych sieci komputerowych, Transmisja 
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych 
przez użytkownika, treści audio i informacji multimedialnych 
za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów wizu-
alnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Podca-
sting, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, 
Agencje informacyjne, Cyfrowa transmisja danych za pośred-
nictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie 
wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych, 
Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elek-
tronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, 
Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, 
dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne przesyła-
nie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja infor-
macji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów 
domowych, Transmisja informacji giełdowych za pomocą 
mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji po-
przez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji po-
przez kody telematyczne, Transmisja i odbiór [transmisja] in-
formacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunika-
cyjnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem 
sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośred-
nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja 
krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzy-
ki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządze-
niami telekomunikacyjnymi, Transmisja obrazu za pośrednic-
twem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja sie-
ciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi agencji 
prasowej [komunikacja], Usługi agencji prasowych, Usługi 
agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usłu-
gi agencji prasowych [przesyłanie wiadomości], Usługi agen-
cji prasowych w zakresie telekomunikacji, Usługi dźwięko-
wo-tekstowe [audiotext], Usługi dostępu do telekomunikacji, 
Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi gromadzenia 
i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne on-line zwią-
zane z telekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwiają-
ce przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicz-

nych, Usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej trans-
misji obrazów, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem 
środków elektronicznych, Usługi przesyłania danych dostęp-
ne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych do-
stępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru wiado-
mości, Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmi-
sja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfro-
wych, 41 Usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line 
książek i periodyków, druków, dzienników, czasopism, porad-
ników, Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań na ta-
śmach video.

(210) 531005 (220) 2021 07 01
(731) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy 
danych, oprogramowanie aplikacyjne mobilne i internetowe, 
Aplikacje do pobrania, w tym na smartfony, biurowe i bizneso-
we, do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi 
do noszenia na sobie, oprogramowanie do aplikacji interneto-
wych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, 
Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe, do zarządzania 
danymi, Aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania 
informacjami, Oprogramowanie, Programy na smartfony, 
16 Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopisma i papierowe 
dodatki do nich, materiały szkoleniowe, 38 Przydzielanie do-
stępu do baz danych w Internecie, Udostępnianie elektronicz-
nych połączeń wideo, Udostępnianie elektronicznych łączy 
dźwiękowych, Udostępnianie komputerowej bazy danych, 
Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, 
Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, 
Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnia-
nie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Zapewnia-
nie dostępu i wynajem czasu dostępu do komputerowych 
baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych on-line,  
Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie do-
stępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu 
do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicz-
nie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie 
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnia-
nie dostępu do elektronicznego rynku, portalu w sieciach 
komputerowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyj-
nych w Internecie, Udostępnianie forów internetowych  
on-line, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Interne-
cie, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektroniczne-
go w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform interneto-
wych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie dostępu 
do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Udostępnia-
nie forów internetowych on-line, Zapewnianie dostępu 
do portalu internetowego obejmującego programy wideo 
na życzenie, Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej 
sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu do stron interneto-
wych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnia-
nie dostępu do treści multimedialnych on-line, Zapewnianie 
dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu te-
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lekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem Inter-
netu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści 
wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu 
użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron  
on-line zawierających informacje na szeroki wachlarz tema-
tów, Zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do kompu-
terowych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu 
do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom dostępu do in-
formacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty elek-
tronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transferu danych 
przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego elektronicz-
nego przesyłania obrazów, Zapewnianie bezprzewodowego 
elektronicznego przesyłania danych, Dostarczanie dokumen-
tów on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośred-
nictwem Internetu, Dostarczanie wiadomości drogą elektro-
niczną, Dostarczanie wiadomości i danych w drodze transmisji 
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do treści, stron interne-
towych i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizu-
alnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub 
Internetu, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednic-
twem cyfrowej telefonii komórkowej, Elektroniczna transmisja 
danych, wiadomości i dokumentów za pomocą terminali 
komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna 
wymiana danych przechowywanych w bazach danych do-
stępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Elek-
troniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czato-
wych, pokojów rozmów, chatroomów oraz forów interneto-
wych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, danych i plików, 
Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficz-
nych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Elektronicz-
na transmisja danych w ramach światowej sieci zdalnego prze-
twarzania danych, w tym w ramach Internetu, Fora, pokoje 
rozmów dla serwisów społecznościowych, Oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, 
Udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, Komputero-
wa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów 
dostępu lub terminali, Komunikacja za pośrednictwem sieci 
światłowodowych, Komputerowa transmisja wiadomości, in-
formacji i obrazów, Komunikacja elektroniczna za pośrednic-
twem pokojów rozmów - chatroomów, linii chatowych i forów 
internetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komu-
nikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja za pomo-
cą systemów poczty elektronicznej, Komunikacja za pośred-
nictwem analogowych i cyfrowych terminali komputero-
wych, Komunikacja za pośrednictwem blogów on-line, Komu-
nikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych 
[VPN], Międzynarodowy transfer danych, Nadawanie progra-
mów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie wiadomości 
środkami elektronicznymi, Odbieranie i dostarczanie wiado-
mości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie i przesy-
łanie elektronicznych wiadomości, Poczta elektroniczna 
i skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, Przekazywanie 
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem 
usług on-line, sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazy-
wanie informacji i wiadomości za pomocą komputerów, Prze-
kierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy interne-
towe - przesyłanie wiadomości internetowych, Przesyłanie in-
formacji i danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji drogą 
on-line, Przesyłanie informacji za pomocą środków elektro-
nicznych, Przesyłanie poczty elektronicznej - usługi w zakresie 
danych związanych z pocztą elektroniczną, Przesyłanie skom-
puteryzowanych dokumentów, Przesyłanie wiadomości 
za pomocą sieci internetowej - webmessaging, Przesyłanie 
wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesy-
łanie zamówień drogą elektroniczną, Elektroniczna retransmi-

sja wiadomości, Świadczenie usług poczty elektronicznej - 
email, Świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń 
i pokojów rozmów - chatroom, Telekomunikacyjne usługi do-
stępowe, Transfer strumieniowy danych, Transmisja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i infor-
macji za pośrednictwem elektronicznych środków komunika-
cyjnych, Transmisja danych przez komputery, Transmisja da-
nych wspomagana komputerowo, Transmisja danych za po-
mocą środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą 
urządzeń audiowizualnych, Transmisja danych za pośrednic-
twem poczty elektronicznej, Transmisja i dystrybucja danych 
lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej 
sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór wiado-
mości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych, 
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami robo-
czymi, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, 
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania 
i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej 
przez światową sieć komputerową, Transmisja podkastów, 
Transmisja publikacji elektronicznych on-line, Transmisja stru-
mieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów 
dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa materia-
łów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem 
światowej sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa mate-
riałów audio i wideo w Internecie, Transmisja sygnałów zawie-
rających dźwięk, obraz i dane, Transmisja treści audio i wideo 
za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja treści 
multimedialnych przez Internet, Udostępnianie on-line inte-
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, Udostępnianie on-line forów 
do przesyłania wiadomości między użytkownikami kompute-
rów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom on-line 
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami 
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom  
on-line dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie po-
kojów rozmów, chatroomów on-line do przesyłania wiado-
mości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użyt-
kownikami, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych 
z Internetem lub bazami danych, Udostępnianie wirtualnych 
środków umożliwiających użytkownikom komputerów poro-
zumiewanie się w czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów, 
Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicz-
nej transmisji danych, Usługi elektronicznej wymiany danych, 
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem 
platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi trans-
misji wideo na żądanie, Usługi transmisyjne w sieci WWW - 
webcasting, Usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekie-
rowywania wiadomości elektronicznych, Wspomagana kom-
puterowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, Wynaj-
mowanie czasu dostępu do światowych sieci komputero-
wych, Transmisja filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści 
generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji 
multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci 
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem In-
ternetu, Podcasting, Usługi w zakresie internetowych emisji 
radiowych, Agencje informacyjne, Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Do-
starczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowi-
zualnych, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środ-
ków elektronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości 
i danych, Elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków, 
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne 
przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja 
informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji do ce-
lów domowych, Transmisja informacji giełdowych za pomocą 
mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez 
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systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez 
kody telematyczne, Transmisja i odbiór - transmisja informacji 
z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, 
Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci te-
lekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem 
elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich 
wiadomości [SMS], obrazów, mowy, dźwięku, muzyki i komu-
nikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami tele-
komunikacyjnymi, Transmisja obrazu za pośrednictwem inte-
raktywnych sieci multimedialnych, Transmisja sieciowa dźwię-
ków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi agencji prasowej - 
komunikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi agencji praso-
wych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji pra-
sowych - przesyłanie wiadomości, Usługi agencji prasowych 
w zakresie telekomunikacji, Usługi dźwiękowo-tekstowe - au-
diotext, Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi elektronicz-
nej agencji prasowej, Usługi gromadzenia i przesyłania wiado-
mości, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunika-
cją, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informa-
cji za pomocą środków elektronicznych, Usługi komunikacyj-
ne w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi komu-
nikacyjne za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi 
przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usłu-
gi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, Usługi prze-
syłania i odbioru wiadomości, Usługi przesyłania wiadomości 
teleksowych transmisja wiadomości za pośrednictwem me-
diów elektronicznych, Usługi bezprzewodowego przesyłania 
wiadomości cyfrowych, 41 Usługi w zakresie publikacji elek-
tronicznych on-line książek i periodyków, druków, dzienników, 
czasopism, poradników, Usługi w zakresie produkcji filmów 
i nagrań na taśmach video.

(210) 531006 (220) 2021 07 01
(731) PAKUŁA TOMASZ ANTRYKOT MANUFAKTURA 

SMAKU, Majdan Królewski
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Antrykot MANUFAKTURA SMAKU EST-1993

(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Dania gotowe w opakowaniu do gotowa-
nia lub odgrzania w domu i sporządzone na bazie mąki  
i/lub produktów zbożowych, Pierogi, pierogi z nadzieniem, 
pierożki, kluski, kopytka, placki, paszteciki, kluski śląskie, ra-
cuchy, kołduny, uszka, pyzy, gofry, łazanki, pizza, Wszystkie 
uprzednio wymienione produkty także w postaci zamrożo-
nej, 35 Usługi świadczone przez i dla punktów sprzedaży de-
talicznej i hurtowej zwłaszcza kompleksowa oferta towarów 
spożywczych oraz produktów świeżych jak również przero-
bionych na wszelkie sposoby i przystosowanych do spożycia 
podkreślająca ich zalety umożliwiająca nabywcom rozezna-
nie i zakup tych towarów w tym przez internet oraz wykorzy-
stując zamówienie korespondencyjne lub używając środków 
telekomunikacji.

(210) 531009 (220) 2021 07 01
(731) PYRKOSZ WITOLD MOŻLIWOŚCI, Warszawa
(540) (znak słowny)

(540) Pan Kobido
(510), (511) 44 Masaż, Usługi konsultacji związane z masaża-
mi, Tradycyjny masaż japoński, Masaż tkanek głębokich.

(210) 531016 (220) 2021 07 02
(731) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPEX
(510), (511) 29 Przetwory warzywne, przetwory owocowe, 
sałatki warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, 
Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane pikle, 
składniki warzywne do sporządzania zup, galaretki owoco-
we, konfitury, dżemy, Bakalie i ich mieszanki, skórki z owo-
ców kandyzowane, chipsy na bazie warzyw, chipsy na bazie 
owoców, daktyle, migdały preparowane, orzechy preparo-
wane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pestki 
słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, soki owocowe 
i warzywne do gotowania - ekstrakty, 30 Przekąski z pieczy-
wa chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydzia-
ne w czekoladzie, draże kukurydziane, draże kukurydziane 
w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki 
śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty 
zbożowe, wyroby cukiernicze i czekoladowe, wyroby pie-
karnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki mączne, pieczywo, 
bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do ciast, suchary, 
tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki waflowe, 
waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czeko-
ladowe, czekolady, bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, 
karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki z orzechami, czeko-
ladki z bakaliami, galaretki owocowe - słodycze, lody, napoje 
na bazie czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie 
kawy, kawa, herbata, kakao, zioła suszone, zioła przetworzo-
ne, przyprawy, miód, sosy do sałatek.

(210) 531020 (220) 2021 06 30
(731) TOKARZ MICHAŁ STANISŁAW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAIR REPUBLIC WARSAW

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia, 44 Fryzjerstwo.

(210) 531058 (220) 2021 07 02
(731) GO & MANAGEMENT GMBH  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go&hydrogen
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(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Outsourcing - doradztwo biznesowe, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie budowy obiektów 
do wytwarzania wodoru, Usługi pośrednictwa w handlu i do-
stawach wodoru, 37 Budowa obiektów związanych z wytwa-
rzaniem i dystrybucją wodoru, Usługi mobilnych i stacjonarnych 
stacji tankowania wodoru, Budowa obiektów do wytwarzania 
wodoru - ekspertyzy, opracowania, zestawienia, 42 Usługi do-
radcze w dziedzinie technologii przetwarzania wodoru, w tym 
ekspertyzy, opracowania, zestawienia, Doradztwo dotyczące 
wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w za-
kresie wytwarzania wodoru i wyboru odpowiedniej technologii 
w tym ekspertyzy, opracowania, zestawienia.

(210) 531079 (220) 2020 12 03
(731) NuviaLab Limited, Limassol, CY
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUTRIGO LAB

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.03.23
(510), (511) 5 Suplementy kondycyjne i wytrzymałościowe, 
Tabletki witaminowe, Tabletki witaminowe musujące, Środki 
hamujące apetyt, Błonnik pokarmowy ułatwiający trawienie, 
Mieszanka napojów uzupełniających dietę w proszku, Preparaty 
witaminowe, Suplement diety w proszku o smaku owocowym 
mieszanka napojowa, Mieszanki napojowe suplementów diety, 
Preparaty do uzupełniania organizmu w niezbędne witaminy 
i mikroelementy, Koktajle proteinowe, Suplementy witaminowe 
w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Odżywcze bato-
ny zastępujące posiłek, dodające energii, Odżywcza mieszanka 
napojowa do stosowania jako substytut posiłku, Antyoksydanty 
do stosowania w dietetyce, Suplementy diety w proszku, Prepa-
raty zastępujące posiłek w proszku, Napoje witaminowe, Prepa-
raty wielowitaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
probiotyczne, Preparaty witaminowe i mineralne, Suplementy 
diety do celów pozamedycznych, Krople witaminowe, Miesza-
ne preparaty witaminowe, Błonnik pokarmowy, Suplementy 
diety zawierające albuminy, Preparaty dietetyczne i odżywcze, 
Suplementy ziołowe, Płynne suplementy ziołowe, Suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Dietetyczne napoje 
uzupełniające, Witaminy i preparaty witaminowe, Mineralne su-
plementy diety, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
Kapsułki dietetyczne, L-karnityna wspomagająca odchudzanie, 
Suplementy witaminowe i mineralne, Suplementy diety, Suple-
menty witaminowe, Suplementy diety dla ludzi nie do celów 
medycznych, Mineralne suplementy diety, Preparaty witamino-
we w postaci suplementów diety, Tabletki odchudzające.

(210) 531107 (220) 2021 07 05
(731) FATTORIE DEL DUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FATTORIE DEL DUCA

(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.01, 
26.05.09, 26.05.18

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami 
mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z desera-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami pie-
karniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami 
morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukier-
niczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, 
43 Usługi kateringowe.

(210) 531198 (220) 2021 07 07
(731) KRYSZTOFIEC KAROL KOCHAM ROBOTY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUB MŁODYCH PROGRAMISTÓW 

ProgramowaniePrzyjazneDziecku.pl

(531) 04.03.03, 02.05.02, 02.05.03, 01.01.03, 26.01.03, 26.01.14, 
27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie komputerowe, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Urządzenia 
do nagrywania, Urządzenia do transmisji, Urządzenia do re-
produkcji obrazów, Magnetyczne nośniki danych, płyty 
do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cyfrowe nośniki 
do nagrywania danych, Sprzęt telekomunikacyjny, Peryferyj-
ne urządzenia komputerowe, Publikacje elektroniczne, Pu-
blikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne 
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramo-
wanie multimedialne do rozgrywania gier, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Oprogramowanie interaktywne oparte na sztucz-
nej inteligencji, 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Ma-
teriały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe artykuły 
piśmienne, Artykuły papiernicze do pisania, Materiały druko-
wane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły 
papiernicze, Torebki oraz artykuły do pakowania i przecho-
wywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Kleje 
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do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, 
Materiały do rysowania, Materiały przeznaczone dla arty-
stów, Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Arkusze informacyjne, 
Papier w arkuszach - artykuły piśmienne, Naklejki, Notesy, 
Podstawki do długopisów i ołówków, Podręczniki pomocni-
cze do nauki, Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyj-
ne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, Torby papierowe, 41 Nauczanie, 
Edukacja - nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edu-
kacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, Medyczne 
usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania - edukacyjne, 
Skomputeryzowane szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia 
zawodowego, Usługi w zakresie oświaty - nauczanie, Usługi 
trenerskie, Publikacja multimedialna materiałów drukowa-
nych, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, 
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
mowe, w Internecie, Wydawanie czasopism, Wydawanie biu-
letynów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie publikacji 
medycznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elek-
tronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych związa-
nych z technologią medyczną, Wypożyczanie materiałów 
szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, 
Wypożyczanie materiałów dydaktycznych, Wypożyczanie 
materiałów i urządzeń edukacyjnych, Produkcja i wypoży-
czanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagry-
wanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publi-
kowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udo-
stępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnianie 
filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć on-line 
nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line nie do po-
brania, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie 
edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organi-
zowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkoleń, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
w celach edukacyjnych, Edukacja on-line z komputerowej 
bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Usłu-
gi w zakresie publikowania on-line, Usługi nauki na odległość 
świadczone on-line.

(210) 531199 (220) 2021 07 07
(731) KRYSZTOFIEC KAROL KOCHAM ROBOTY, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KochamRoboty.pl

(531) 04.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie komputerowe, Sprzęt komputerowy, 
Sprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Urządze-
nia do nagrywania, Urządzenia do transmisji, Urządzenia 
do reprodukcji obrazów, Magnetyczne nośniki danych, 
płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cyfrowe 
nośniki do nagrywania danych, Sprzęt telekomunikacyjny, 
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Publikacje elektro-
niczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputero-
wych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, In-
teraktywne oprogramowanie multimedialne do rozgry-

wania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie 
interaktywne oparte na sztucznej inteligencji, 16 Papier 
i karton, Materiały drukowane, Materiały do introligator-
stwa, Fotografie, Papierowe artykuły piśmienne, Artykuły 
papiernicze do pisania, Materiały drukowane i artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z notat-
nikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do użytku domowego, Mate-
riały do rysowania, Materiały przeznaczone dla artystów, 
Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Arkusze informa-
cyjne, Papier w arkuszach - artykuły piśmienne, Naklejki, 
Notesy, Podstawki do długopisów i ołówków, Podręczniki 
pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Podręczniki 
edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały 
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torby papierowe, 
41 Nauczanie, Edukacja - nauczanie, Nauczanie i szkolenia, 
Szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyj-
ne, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania 
- edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Usługi w za-
kresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie oświaty 
- nauczanie, Usługi trenerskie, Publikacja multimedialna 
materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie ma-
teriałów drukowanych, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Wydawanie 
czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie audio-
booków, Wydawanie publikacji medycznych, Wydawanie 
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Publikacja 
i wydawanie prac naukowych związanych z technologią 
medyczną, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Wy-
pożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie ma-
teriałów dydaktycznych, Wypożyczanie materiałów i urzą-
dzeń edukacyjnych, Produkcja i wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i instruktażowych, Nagrywanie i produkcja 
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych  
i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz produk-
cja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udo-
stępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udo-
stępnianie obrazów on-line nie do pobrania, Udostępnia-
nie filmów on-line nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć 
on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line 
nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie spotkań 
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów 
i warsztatów, szkoleń, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Edukacja 
on-line z komputerowej bazy danych lub za pomocą In-
ternetu czy ekstranetów, Usługi w zakresie publikowania 
on-line, Usługi nauki na odległość świadczone on-line.

(210) 531216 (220) 2021 07 06
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,  

Wilmington, US
(540) (znak słowny)
(540) PALL MALL BLUE MARINE
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, 
Tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, Tytoń do fa-
jek, Wyroby tytoniowe, Substytuty tytoniu - nie do celów 
medycznych, Cygara, Cygaretki, Zapalniczki do papierosów 
dla palaczy, Zapalniczki do cygar dla palaczy, Zapałki, Artyku-
ły dla palaczy, Bibułki papierosowe, Gilzy papierosowe, Filtry 
papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papiero-



Nr  ZT34/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 83

sów, Ręczne maszynki do umieszczania tytoniu w papiero-
wych gilzach, Papierosy elektroniczne, Płyny do papierosów 
elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania.

(210) 531243 (220) 2021 07 06
(731) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki
(554) (znak przestrzenny)
(540) Żubrówka ORYGINALNA POLSKA MARKA 

LEGENDARNA ŻUBRÓWKA

(531) 05.11.11, 03.04.05, 19.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, w tym piwo, 33 Napo-
je alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

(210) 531246 (220) 2021 07 06
(731) KRZEMIŃSKA IWONA MAG-DAL M.K, Mieczewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MagDal M.K.

(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów 
jak: metalowe maszty flagowe, maszty niemetalowe, flagi 
z materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych, proporcej 
ako flagi inne niż papierowe, Usługi marketingowe, usługi re-
klamowe, usługi promocyjne, usługi w zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych.

(210) 531279 (220) 2021 07 07
(731) KOMPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 23.05.05, 23.05.11, 24.07.03, 24.07.23, 26.13.25, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, hantle, han-
tle do podnoszenia ciężarów, gryfy do hantli, obciążenia 
do sztang, sztangi do podnoszenia ciężarów, uchwyty 
do podnoszenia ciężarów, urządzenia/przyrządy/sprzęty sto-
sowane do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do kulturystyki, 
urządzenia do ćwiczeń do zabawy.

(210) 531287 (220) 2021 07 08
(731) HALOBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 27.01.25, 27.05.08, 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 reko-
mendowania produktów użytkownikowi na podstawie jego 
preferencji oraz rekomendacji systemu uczącego (algoryt-
my NLP/NLU), Tworzenie platform internetowych, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] służące do rekomendowania produktów użytkowni-
kowi na podstawie jego preferencji oraz rekomendacji syste-
mu uczącego się (algorytmy NLP/NLU), Pisanie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi 
doradztwa informatycznego, Hosting aplikacji mobilnych, 
Wynajem oprogramowania komputerowego, Udostępnia-
nie on-line oprogramowania do pobrania, Prace badawczo-
-rozwojowe dla osób trzecich.

(210) 531289 (220) 2021 07 08
(731) KRAWCZYK ANDRZEJ HUMAN DIALOG, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HumanDialog

(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Biome-
tryczne dokumenty tożsamości, Czytniki książek cyfrowych, 
Elektroniczne terminarze osobiste, Inteligentne bransoletki 
(przyrządy pomiarowe), Inteligentne pierścionki, Interaktyw-
ne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Interfejsy komputerowe, Karty inteligentne 
[karty z układem scalonym], Klucze kryptograficzne do po-
brania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Kompu-
tery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubra-
niach, Komputery kieszonkowe [PDA], Oprogramowanie gier 
komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier kom-
puterowych, nagrane, Oprogramowanie komputerowych 
wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, Platformy 
oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobra-
nia], Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Roboty do teleprezencji, Roboty 
edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną 
inteligencję, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], 
Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Tablety, Smartfony, Układy scalone, Urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], Zegarki inteligentne, 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Mikroproce-
sory, Pamięci zewnętrzne USB, Portfele elektroniczne do po-
brania, Urządzenia do przetwarzania danych, Magnetyczne 
nośniki danych, Monitory [programy komputerowe], Moni-
tory [sprzęt komputerowy], Biochipy, Chipy [układy scalone], 
Chipy z kodem dna, Drukarki komputerowe, Dyski kompak-
towe [CD-ROM-Y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dys-
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kietki, Ekrany wideo, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elek-
troniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne tłumacze kie-
szonkowe, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, 
Kodery magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kom-
putery, Komputery przenośne [podręczne], Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Napędy dysków do komputera, 
Optyczne nośniki danych, Optyczne czytniki znaków, Pamię-
ci komputerowe, Paszporty biometryczne, Płytki dla ukła-
dów scalonych, Programy komputerowe nagrane, Tokeny 
bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, 35 Audyt działalności gospodarczej, 
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Obróbka tekstów, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Aktualizacja i utrzymy-
wanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania dotyczą-
ce działalności gospodarczej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Komputero-
we bazy danych (pozyskiwanie danych do -), Optymalizacja 
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Syste-
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi 
komunikacji korporacyjnej, Usługi przypominania o spotka-
niach [prace biurowe], Wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platfor-
my internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 37 Instalowanie, 
konserwacja i naprawy komputerów, 38 Poczta elektronicz-
na, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Usługi 
telekonferencyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usłu-
gi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi 
telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyła-
nie wiadomości i obrazów, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu 
do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z telezakupami, Transmisja satelitarna, 
Udostępnianie forów internetowych on-line, Komunikacja 
radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komór-
kowych, Nadawanie bezprzewodowe, 42 Badania naukowe, 
Badania technologiczne, Chmura obliczeniowa, Digitalizacja 
dokumentów [skanowanie], Dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron in-
ternetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, 
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ra-
mach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Opracowywanie projektów technicznych, 
Oprogramowanie jako usługa [SAAS], Platforma jako usługa 
[PAAS], Przechowywanie danych elektronicznych, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi 
szyfrowania danych, Badania w dziedzinie technologii tele-
komunikacyjnych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa 
komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa 
danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa interne-
towego, Doradztwo w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy 
sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, Konserwacja oprogramowania 

komputerowego, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów 
komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie 
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautory-
zowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Prace badawczo-
-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkow-
ników przy użyciu technologii jednorazowego logowania 
dla aplikacji on-line, Tworzenie i projektowanie indeksów in-
formacji opartych na stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników 
z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektro-
nicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kom-
puterów, Wynajmowanie serwerów www, Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów kom-
puterowych, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Powielanie programów komputerowych, Pro-
gramowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie systemów komputero-
wych, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wypoży-
czanie oprogramowania komputerowego, 45 Udzielanie li-
cencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, 
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi 
prawne], Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie 
nazw domen [usługi prawne], Usługi serwisów społeczno-
ściowych on-line, Wynajem nazw domen internetowych, 
Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własno-
ści intelektualnej.

(210) 531291 (220) 2021 07 08
(731) KRAWCZYK ANDRZEJ HUMAN DIALOG, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) HUMAN DIALOG
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Bio-
metryczne dokumenty tożsamości, Czytniki książek cy-
frowych, Elektroniczne terminarze osobiste, Inteligentne 
bransoletki (przyrządy pomiarowe), Inteligentne pier-
ścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne 
terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputero-
we, Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Klucze 
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wyda-
wania kryptowaluty, Komputery cienki klient, Kompute-
ry do noszenia na ciele lub w ubraniach, Komputery kie-
szonkowe [PDA], Oprogramowanie gier komputerowych 
do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, 
nagrane, Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy 
ekranu, nagrane lub do pobrania, Platformy oprogramo-
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, Pro-
gramy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 
Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje 
elektroniczne, do pobrania, Roboty do teleprezencji, Ro-
boty edukacyjne, Roboty humanoidalne wyposażone 
w sztuczną inteligencję, Skanery [urządzenia do przetwa-
rzania danych], Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryferyjny 
do komputerów, Tablety, Smartfony, Układy scalone, Urzą-
dzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokłado-
we], Zegarki inteligentne, Zestawy na głowę do rzeczywi-
stości wirtualnej, Mikroprocesory, Pamięci zewnętrzne USB, 
Portfele elektroniczne do pobrania, Urządzenia do prze-
twarzania danych, Magnetyczne nośniki danych, Monitory 
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[programy komputerowe], Monitory [sprzęt komputero-
wy], Biochipy, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem dna, 
Drukarki komputerowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], 
Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany 
wideo, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Elektroniczne ta-
blice wyświetlające, Elektroniczne tłumacze kieszonkowe, 
Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Kodery 
magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Kompu-
tery, Komputery przenośne [podręczne], Myszy [sprzęt 
do przetwarzania danych], Napędy dysków do kompute-
ra, Optyczne nośniki danych, Optyczne czytniki znaków, 
Pamięci komputerowe, Paszporty biometryczne, Płytki 
dla układów scalonych, Programy komputerowe nagra-
ne, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Urzą-
dzenia do komunikacji wewnętrznej, 35 Audyt działalno-
ści gospodarczej, Audyt finansowy, Badania biznesowe, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Obróbka 
tekstów, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie 
informacji w rejestrach, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do -), Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów 
promocji dodatkowej, Reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Sys-
tematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi przypominania 
o spotkaniach [prace biurowe], Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 
37 Instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, 
38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Trans-
fer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Usługi telekonferencyjne, Usługi 
w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości 
i obrazów, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz da-
nych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci kompute-
rowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Ofe-
rowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią 
komputerową, Przydzielanie kanałów telekomunikacyj-
nych dla usług związanych z telezakupami, Transmisja 
satelitarna, Udostępnianie forów internetowych on-line, 
Komunikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem 
telefonów komórkowych, Nadawanie bezprzewodowe, 
42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Chmura 
obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], 
Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i programowaniu za pośrednictwem strony interneto-
wej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
programów komputerowych i danych, inna niż konwer-
sja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach 
publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform 
komputerowych, Opracowywanie projektów technicz-
nych, Oprogramowanie jako usługa [SAAS], Platforma jako 
usługa [PAAS], Przechowywanie danych elektronicznych, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, 
Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyj-
nej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie infor-
matyki, Usługi szyfrowania danych, Badania w dziedzinie 

technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo dotyczące 
bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Do-
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monito-
ring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdal-
nego, Monitorowanie systemów komputerowych w celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie systemów kompute-
rowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu 
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie da-
nych komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Świadczenie usług 
dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy uży-
ciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
on-line, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji 
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich 
[usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie 
wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi w zakresie identyfikacji 
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji 
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów www, 
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Powielanie programów 
komputerowych, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Wynajem sprzętu do przetwa-
rzania danych, Wypożyczanie oprogramowania kompute-
rowego, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach 
publikacji oprogramowania, Licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego [usługi prawne], Prawne admini-
strowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi 
prawne], Usługi serwisów społecznościowych on-line, Wy-
najem nazw domen internetowych, Zarządzanie prawami 
autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(210) 531293 (220) 2021 07 07
(731) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW 

OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
(540) (znak słowny)
(540) matoguard mask
(510), (511) 10 Maski i półmaski medyczne, Maski i półmaski 
medyczne do ochrony przeciwbakteryjnej, przeciwwiruso-
wej i przeciwgrzybowej, Maski ochronne do użytku przez 
pracowników medycznych, Maski oddechowe do celów 
medycznych.

(210) 531294 (220) 2021 07 07
(731) OSTOJA-BECK ROBERT SPRZEDAŻ SPRZĘTU MED.-

ORTOPEDYCZNEGO BECK-ORTO, Serock
(540) (znak słowny)
(540) BECK-ORTO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży sprzętu ortopedyczno-me-
dycznego.

(210) 531295 (220) 2021 07 08
(731) WAWROWSKI TOMASZ TWISTER, Strzelinko
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Darłowo PARK & RESORT

(531) 01.15.24, 03.09.18, 26.02.07, 27.05.01, 26.11.08, 24.17.25, 
29.01.12

(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodówki, 
Magnesy dekoracyjne na lodówki, Magnesy dekoracyjne 
w kształcie zwierząt, Magnesy dekoracyjne w kształcie liczb, 
Magnesy dekoracyjne w kształcie liter, 20 Materace dmucha-
ne, Materace kempingowe, Materace dmuchane kempingo-
we, Pływające nadmuchiwane materace, Piankowe materace 
kempingowe, Maty kempingowe do spania [materace], Mate-
race dmuchane, do celów niemedycznych, Materace nadmu-
chiwane, inne niż do celów medycznych, 28 Zabawki, Zabaw-
ki dmuchane, Dmuchane zabawki do jeżdżenia, Dmuchane 
baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Artykuły 
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wypo-
sażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, 29 Sałatki wa-
rzywne, Sałatki owocowe, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, 
Pokrojone sałatki warzywne, Sałatki z roślin strączkowych, 
Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki na bazie ziemnia-
ków, Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożone dania wa-
rzywne, Gotowe dania z mięsa, Zupy i wywary, ekstrakty mię-
sne, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posił-
ków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posił-
ków, Batoniki na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie 
orzechów i nasion, Batony organiczne na bazie orzechów 
i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Batony spo-
żywcze na bazie soi, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), 
Bulion wołowy, Buliony, Błyskawiczne zupy miso, 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 krótko smażone na dużym ogniu mięso 
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek 
[dak-galbi], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede 
wszystkim kurczak i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe, 
w skład którego wchodzi przede wszystkim pasta sojowa 
i tofu [doenjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wcho-
dzą przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina 
i tofu [kimchi-jjigae], Deser z owocami i kremem [fool], Dip 
fasolowy, Dipy serowe, Dolma [faszerowane warzywa], Falafel, 
Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Flaki wo-
łowe, Frittaty, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galbi 
[danie z grillowanego mięsa], Gotowane na parze kotleciki 
z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], Gotowane na parze 
lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], Gotowe da-
nia składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, goto-
wanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania składające się 

głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się cał-
kowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki gotowane skła-
dające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki 
gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Go-
towe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Goto-
we posiłki składające się głównie z dziczyzny, Gotowe posiłki 
składające się głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się 
głównie z kaczki, Gotowe posiłki składające się głównie z ke-
baba, Gotowe posiłki składające się głównie z owoców mo-
rza, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb, Gotowe po-
siłki składające się głównie z substytutów mięsa, Gotowe po-
siłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki 
z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki zawiera-
jące [głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] 
jajka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowy 
gulasz z curry, Grillowane filety rybne, Guacamole [pasta 
z awokado], Gulasz wołowy, Gulasze, Hummus [pasta z ciecie-
rzycy], Jadalne gniazda ptaków, Jaja marynowane, Jaja 
po szkocku, Kawałki kurczaka do kanapek, Kałamarnica [prze-
tworzona], Koncentraty zup, Konserwowa wieprzowina z fa-
solą, Kostki do zup, Kotlety rybne, Krakersy rybne, Krążki z ce-
buli, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak smażony, Kurczak 
teriyaki, 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, Mięso gotowe do spo-
życia, Mrożone gotowane ryby, Mrożone gotowe posiłki skła-
dające się głównie z warzyw, Mrożone pakowane przystawki 
składające się głównie z owoców morza, Mrożone posiłki skła-
dające się głównie z drobiu, Mrożone posiłki składające się 
głównie z kurczaka, Mrożone posiłki składające się głównie 
z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Muffiny 
jajeczne, Nadziewane skórki z ziemniaków, Nuggetsy z kur-
czaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Oliwki nadziewane, 
Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane 
czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdała-
mi, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Omle-
ty, Opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształcie rurek [chiku-
wa], Paluszki serowe, Paluszki z twarożku sojowego, Parzona 
zupa z jajek, Pasty do zup, Pieczony kurczak, Placki smażone, 
Placki ziemniaczane, Posiłki gotowane składające się głównie 
z ryb, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Potra-
wy mięsne gotowane, Potrawy rybne, Przekąski na bazie ko-
kosu, Płatki jabłkowe, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski 
na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na ba-
zie owoców, Przekąski na bazie sera, Przekąski na bazie soi, 
Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie 
słodkiej kukurydzy, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie 
warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączkowych, Przekąski 
na bazie ziemniaków, Przekąski z jadalnych wodorostów, Prze-
kąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przygo-
towane ślimaki, Przystawki gotowe do spożycia, składające się 
przede wszystkim z owoców morza, Przystawki na bazie wa-
rzyw, Pulpety, Quenelle (pulpety), Quenelle [pulpety mięsne], 
Quenelle [pulpety rybne], Ratatouille, Rosti [placki ziemnia-
czane z grubo startych ziemniaków], Rosół [zupa], Ryba z fryt-
kami, Sashimi, Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, Sałatka ziem-
niaczana, Skrzydełka kurczaka, Skwarki, Smażone placuszki 
twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Surimi, 
Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso kurczaka, Su-
szone mięso wieprzowe, Suszone mięso z kaczki, Szaszłyki, 
Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tzatziki, Ugo-
towane posiłki składające się głównie z kurczaka, Wiórki koko-
sowe, Wołowina gotowa do spożycia, Wstępnie ugotowana 
zupa, Wstępnie ugotowana zupa miso, Zapakowane zestawy 
obiadowe składające się głównie z dziczyzny, Zapakowane 
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zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, 
Zapiekanka mięsno-ziemniaczana (shepherd’s pie), Zapiekan-
ki [żywność], 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, Burgery, Burgery mięsne, Burgery wa-
rzywne, Burgery sojowe, Burgery z indyka, Burgery z tofu, 
30 Słodycze czekoladowe, Lodowe słodycze, Słodycze lodo-
we, Słodycze piankowe, Musy (słodycze), Słodycze [cukierki], 
Słodycze gotowane, Słodycze nielecznicze, Słodycze owoco-
we, Owocowe (galaretki -) [słodycze], Słodycze bez cukru, Sło-
dycze zawierające owoce, Dropsy owocowe [słodycze], Kar-
melki twarde [słodycze], Słodycze z żeńszeniem, Słodycze 
do żucia, Słodycze słodzone ksylitolem, Nielecznicze słodycze 
salmiakowo-lukrecjowe, Słodycze z oleju sezamowego, Nie-
lecznicze słodycze słabo zakwaszone, Nielecznicze słodycze 
do żucia, Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze o smaku owo-
cowym, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Słodycze 
z gotowanego cukru, Nielecznicze słodycze w postaci skon-
densowanej, Słodycze na bazie mięty [nielecznicze], Nielecz-
nicze słodycze w postaci karmelków, Nielecznicze słodycze 
w postaci toffi, Słodycze (Nielecznicze -) na bazie miodu, Sło-
dycze na bazie mąki ziemniaczanej, Piankowe słodycze 
na bazie cukru, Nielecznicze słodycze o gumowej konsysten-
cji, Nielecznicze słodycze w postaci nugatu, Słodycze (Nie-
lecznicze -) na bazie alkoholu, Słodycze lodowe w postaci li-
zaków, Słodycze o smaku mięty (Nielecznicze -), Nielecznicze 
słodycze w postaci krówek, Nielecznicze słodycze zawierają-
ce aromaty ziołowe, Koreańskie tradycyjne prasowane słody-
cze [dasik], Słodycze z czerwonego żeń-szenia, Nielecznicze 
słodycze w postaci czekoladowych eklerek, Nielecznicze sło-
dycze będące słabo zakwaszonymi karmelkami, Słodycze 
miętowe [inne niż do celów leczniczych], Nielecznicze słody-
cze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Słodycze 
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), 
Słodycze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, 
Cukierek odświeżający oddech [słodycze], inny niż do celów 
farmaceutycznych, Nielecznicze słodycze do zastosowania 
jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Ba-
tony zbożowe i energetyczne, Chleb, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Kawa, 
Kawa nienaturalna, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, 
Czekoladowa kawa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa 
niepalona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożo-
na kawa, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie pa-
rzonej, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, 
Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa, herbata, kakao 
i namiastki tych towarów, Kawa [palona, w proszku, granulo-
wana lub w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub 
preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Herbata nie-
naturalna, Mate [herbata], Herbata chai, Herbata rooibos, Her-
bata rozpuszczalna, Herbata oolong, Herbata oolong [herba-
ta chińska], Herbata mrożona, Herbata szałwiowa, Herbata 
czarna, Herbata jaśminowa, Herbata zielona, Herbata czarna 
[herbata angielska], Herbata imbirowa, Herbata miętowa, Żół-
ta herbata, Herbata sfermentowana, Herbata bezteinowa, 
Biała herbata, Herbata Lapsang Souchong, Herbata do zapa-
rzania, Herbata Earl Grey, Herbata w torebkach, Herbata sypka 
(Nielecznicza -), Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Her-
bata z rozmarynu, Kapsułki z herbatą, Herbata z rumianku, 
Herbata z gryki, Japońska zielona herbata, Herbata z żeń-sze-
nia, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z liści jęcz-
mienia, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Azjatycka herbata 
morelowa [maesilcha], Herbata z dzikiej róży, Herbata Tie 
Guan Yin, Herbata z wodorostów kelp, Biała herbata w prosz-

ku, Czarna herbata w proszku, Herbata Oolong w proszku, 
Zielona herbata w proszku, Herbata Darjeeling [indyjska czar-
na herbata z prowincji Darjeeling], Herbata z kwiatu lipy, Her-
bata limonkowa [loomi tea], Herbata z żeń-szenia [insamcha], 
Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czer-
wonego żeń-szenia, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], 
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Prażona herbata jęczmien-
na (mugi-cha), Herbata bez teiny słodzona słodzikami, Herba-
ta z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata mrożona 
(nie do celów medycznych), Yuja-cha [koreańska herbata 
miodowo-cytrusowa], Herbata z prażonego ryżu brązowego 
[genmaicha], Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], 
Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Herbata 
ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Her-
bata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata 
jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata rozpusz-
czalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata owocowa 
[inna niż do celów medycznych], Herbata jaśminowa w toreb-
kach, inna niż do celów leczniczych, Herbata o smaku poma-
rańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku 
jabłka [inna niż do celów leczniczych], Gofry, Gofry czekola-
dowe, Gofry z polewą czekoladową, Naleśniki, Naleśniki [cien-
kie], Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Cienkie naleśniki (po-
padoms), Cienkie kruche naleśniki (papad), Małe grube nale-
śniki (pikelet), Mieszanki na naleśniki słone, Okonomiyaki [ja-
pońskie wytrawne naleśniki], Gotowe dania z ryżu, Dania 
na bazie ryżu, Chow mein [dania na bazie makaronu], Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, 
Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest maka-
ron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie 
ryż, Wata cukrowa, Popcorn smakowy, Kandyzowany po-
pcorn, Popcorn pokryty karmelem, Kukurydza prażona [po-
pcorn], Popcorn powlekany karmelem z karmelizowanymi 
orzechami, 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwo-
warskie, Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodo-
wa, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie 
piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa 
o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bez-
alkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo 
pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodo-
we, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocne-
go, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i le-
moniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Bezalko-
holowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 33 Napo-
je alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Cydr, Preparaty alkoholowe 
do sporządzania napojów, Alkohole wysokoprocentowe [na-
poje], Wino, Wymieszane napoje alkoholowe, Alkohol ryżowy, 
Alkoholowy ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao 
[likier], Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Gala-
retki z alkoholem, Gazowane napoje alkoholowe, z wyjątkiem 
piwa, Gorzkie nalewki, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kok-
tajle, Likiery, Likiery kremowe, Likiery ziołowe, Miód pitny, Na-
poje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje alkoholo-
we niskoprocentowe, Sake, Zamienniki sake, 39 Usługi parkin-
gowe, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Par-
kowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Par-
kowanie pojazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie 
samochodów przez obsługę, Parkowanie statków powietrz-
nych, Parkowanie łodzi, Przechowywanie łodzi, Rezerwacja 
miejsc parkingowych przy lotniskach, Rezerwowanie miejsc 
parkingowych, Udostępnianie garaży, Udostępnianie miejsc 
do cumowania, Udostępnianie miejsc i sprzętu do cumowa-
nia, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie 



88 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2021

parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, 
Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojaz-
dów, Udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Udzielanie informacji 
dotyczących wypożyczania mechanicznych systemów 
do parkowania, Udzielanie informacji w zakresie miejsc do cu-
mowania, Usługi garaży parkingowych, Usługi hangarowania 
statków powietrznych, Usługi hangarów na łodzie, Usługi 
portów dla statków i łodzi, Usługi przystani dla łodzi [cumo-
wanie, przechowywanie], Usługi przystani dla łodzi [obsługa 
doków], Usługi przystani jachtowej, Usługi składów w zakresie 
przechowywania pojazdów, Usługi w zakresie garażowania 
pojazdów, Usługi w zakresie odprowadzania samochodów 
na parking, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Wo-
dowanie jachtów za pomocą pochylni, Wodowanie łodzi 
za pomocą pochylni, Wynajem automatycznych systemów 
parkingowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, 
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajmowanie ga-
raży, Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkin-
gowych i garaży dla pojazdów, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Hazard, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, 
zoo i muzea, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie przedstawień 
na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami 
dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary przeką-
skowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], De-
korowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żyw-
ności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, 
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie 
[bufety], Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żyw-
ności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów 
w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napo-
jów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żyw-
ność i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, 
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, 
Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania 
na zewnątrz, Puby, Restauracje samoobsługowe, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z gril-
lem, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, 
Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów 
w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach 
z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Ser-
wowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ser-
wowanie żywności i napojów w kawiarenkach interneto-
wych, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączka-
mi, Stołówki, Usługi barmanów, Usługi barowe, Usługi barów 
i restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi barów z fajkami 
wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi bufetów w zakresie 
barów koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie na-
pojów), Usługi doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, 
Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klu-
bów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi kok-
tajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiektów go-
ścinnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków piwnych, Usługi 
osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego 
klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego klubu picia, Usługi re-
stauracji hotelowych, Usługi restauracji serwujących tempurę, 

Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi re-
stauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej ob-
sługi, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji z daniami 
ramen, Usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się 
na oczach klientów, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyj-
ne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie 
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usłu-
gi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi świadczo-
ne przez bary bistro, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia 
w żywność, Winiarnie, Zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, Tymczasowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjo-
naty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Udostępnia-
nie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomiesz-
czeń na posiedzenia, Organizowanie i udostępnianie zakwa-
terowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posie-
dzenia, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi 
biur zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwate-
rowanie], Usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach 
handlowych, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwate-
rowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w za-
kresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie wymiany za-
kwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu poko-
jów, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, 
Usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego], Wynajem budynków 
przenośnych, Wynajem pawilonów, Wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń 
na przyjęcia towarzyskie, Wynajem przenośnych budynków 
modułowych, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt cza-
sowy, Wypożyczanie namiotów, Zapewnianie miejsc do tym-
czasowego odpoczynku dla pasażerów, Zapewnianie ume-
blowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.

(210) 531297 (220) 2021 07 08
(731) VIVE TEXTILE RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVE Logistic Services

(531) 26.11.01, 26.13.25, 01.15.23, 26.01.03, 26.01.13, 26.01.18, 
27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 36 Usługi podatkowe i celne, 39 Logistyka trans-
portu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Ładowanie 
pojemników do przewozu ładunków na statki, Ładowanie 
pojemników do przewozu ładunków na ciężarówki, Maga-
zynowanie odzieży, Odbiór i dostawa wyrobów tekstylnych, 
Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja dostarczania 
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towarów, Organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostar-
czania towarów zamówionych korespondencyjnie, Pakowanie 
artykułów na zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, 
Pakowanie i opakowywanie towarów, Pakowanie artykułów 
do transportu, Przechowywanie towarów pod zamknięciem 
celnym, Rozładunek towarów, Składowanie towarów, Transport 
i dostawy towarów, Transport i składowanie towarów, Transport 
kontenerowcami, Transport odzieży, Usługi rozładunku towa-
rów, Usługi spedycyjne, Usługi transportu ładunków, Wysyłka 
towarów, Spedycja, Konfekcjonowanie towarów.

(210) 531312 (220) 2021 07 08
(731) SELLINTEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 01.15.11, 26.13.25, 26.03.06, 26.02.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 42 Zarzą-
dzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Usłu-
gi konsultacji w zakresie informatyki, Programowanie opro-
gramowania dla portali internetowych, chatroomów, live 
chatów i forów internetowych.

(210) 531315 (220) 2021 07 07
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(554) (znak przestrzenny)
(540) WÓDKA BOFORT est 1987 BOFORT PREMIUM VODKA

(531) 19.07.01, 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13, 27.07.01, 25.01.15
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 531323 (220) 2021 07 08
(731) VAVICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno
(540) (znak słowny)

(540) VAVICOM
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi dorad-
cze i konsultacyjne, Usługi doradcze i konsultingowe w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą.

(210) 531326 (220) 2021 07 08
(731) WILANOWSKI PIOTR WOODY, Budy Mszczonowskie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAKEMAN BOATS

(531) 01.15.24, 18.03.23, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 12 Jachty, Jachty silnikowe, Jachty z silnikiem, 
37 Budowanie jachtów, 39 Czarterowanie jachtów, Czarte-
rowanie łodzi, Czarterowanie jednostek pływających, Czar-
terowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi 
i pojazdów wodnych, Usługi czarterowania jachtów i łodzi.

(210) 531327 (220) 2021 07 08
(731) SOCHACKA MAŁGORZATA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOPALAHOP

(531) 27.05.01, 03.01.14, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 24 Śpiworki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt, 
koce dziecięce, pościel dziecięca, pościel do wózków dzie-
cięcych, pościel do łóżeczek dla niemowląt, osłony do łóżek 
dziecięcych, pościel do łóżeczek dziecięcych, pościel do koj-
ców dla dzieci, pościel do kołysek, bielizna pościelowa, prze-
ścieradła, bielizna kąpielowa, okładziny do mebli z materiałów 
tekstylnych, narzuty na łóżka, pledy, pościel do śpiworków dla 
dzieci, kołdry, 25 Odzież dziecięca, odzież niemowlęca, odzież 
dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet karmiących, nakrycia gło-
wy, bielizna dziecięca, bluzki, getry, majtki dla dzieci, kamizelki, 
kombinezony dla dzieci, koszulki, koszule, okrycia wierzchnie, 
piżamy, rękawiczki, stroje kąpielowe, szlafroki, sandały, skarpet-
ki, spodnie, legginsy, sukienki, bluzy, swetry, t-shirty, wyprawki 
dziecięce, bandany na szyję, śliniaki.

(210) 531349 (220) 2021 07 09
(731) ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e-Remiza
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(531) 01.15.05, 26.13.25, 24.13.26, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, specjali-
styczne oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie 
komputerowe przeznaczone do wspomagania zarządza-
nia jednostkami straży pożarnej (szczególnie jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych).

(210) 531352 (220) 2021 07 09
(731) KÖHLING EDYTA, Chojnice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetyczna KOSMETOLOG

(531) 19.13.03, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosme-
tycznej, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Seminaria 
edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
biznesowe, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Szkolenia 
w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 
Usługi szkolenia personelu, 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Za-
biegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na cia-
ło, twarz i włosy, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi ko-
smetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała 
świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeu-
tyczne dla twarzy, Leczenie kosmetyczne grzyba palców 
nóg, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich.

(210) 531364 (220) 2021 07 09
(731) FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY 

INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(531) 27.05.01, 27.05.07, 29.01.12
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Usługi finansowe, Ad-
ministrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie 
funduszami inwestycyjnymi, Administrowanie funduszami 
wspólnego inwestowania, Zarządzanie funduszami inwesty-
cyjnymi, Zarządzanie portfelem papierów wartościowych.

(210) 531368 (220) 2021 07 09
(731) MAZURKIEWICZ JULIA, Ostrzeszów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) White coat

(531) 02.09.10, 16.01.14, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
weterynarzy, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
dentystów, Czepki ochronne na włosy do noszenia przez 
lekarzy, 18 Płócienne torby na zakupy, Torby płócienne, Tek-
stylne torby na zakupy, 25 Bluzki, Fartuchy, Fartuchy [odzież], 
Odzież damska, Odzież męska, Odzież robocza, Skarpetki, 
Skarpety do kostek, Spodnie, Spodnie pielęgniarskie, Stroje 
dla pielęgniarek.

(210) 531369 (220) 2021 07 09
(731) JASTRZĘBSKI ARKADIUSZ KWANTUM, Józefów
(540) (znak słowny)
(540) SteppsEnglish
(510), (511) 16 Książki, Podręczniki, Skrypty, Informatory, 
Słowniki, Wydawnictwa prasowe i naukowe, Materiały infor-
macyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, 35 Re-
klama, Promocja, Marketing, Badania/sondaże rynku i opinii, 
Organizacja pokazów, wystaw i targów w celach handlowych 
lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów 
takich jak książki, podręczniki, skrypty, informatory, słowniki, 
wydawnictwa prasowe, materiały informacyjne, materiały 
i wydawnictwa naukowe, materiały szkoleniowe, dydaktycz-
ne i instruktażowe, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń 
i kursów, Informacja o edukacji, Organizowanie kursów języ-
kowych, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, 
Publikacje multimedialne, Prowadzenie klubów w celach edu-
kacyjnych, Prowadzenie działalności edukacyjnej, Prowadze-
nie szkół i przedszkoli prywatnych, Przygotowywanie materia-
łów edukacyjnych i pomocniczych do nauki języków obcych, 
Informacyjny serwis internetowy dla nauki języków obcych.

(210) 531392 (220) 2021 07 11
(731) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, 

Bielsko-Biała
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRADYCYJNE MASŁO POLSKIE EXTRA SOBIK 

GWARANCJA JAKOŚCI Prawdziwy smak masła 83% 
TŁUSZCZU
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(531) 03.04.02, 08.03.03, 08.03.06, 11.01.02, 26.01.02, 26.01.15, 
26.01.18, 26.11.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15

(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.

(210) 531409 (220) 2021 07 09
(731) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) TŁOCZNIA SMAKU
(510), (511) 29 Oleje jadalne, tłuszcze jadalne.

(210) 531438 (220) 2021 07 12
(731) KUPISIEWICZ KATARZYNA S-TERN CONSULTING, 

Opole
(540) (znak słowny)
(540) DrHoly
(510), (511) 5 Kroplówki witaminowe, Suplementy diety, Wi-
taminy i preparaty witaminowe, 44 Hipnoza, Rehabilitacja, 
Masaże, Usługi dietetyków, Akupunktura, Leczenie z zastoso-
waniem biorezonansu, Radiestezja, Bioenergoterapia.

(210) 531443 (220) 2021 07 12
(731) KOWALCZYK MARTA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sushi HACHIKŌ

(531) 03.01.08, 03.01.16, 11.01.06, 26.02.15, 26.02.16, 26.02.19, 
27.05.01

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i ba-
rach, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(210) 531445 (220) 2021 07 12
(731) GRUPA WM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kongres PRZYSZŁOŚCI junior

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.03, 26.11.12
(510), (511) 41 Organizowanie lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Usługi re-
zerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji 
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów.

(210) 531450 (220) 2021 07 12
(731) RYCIAK MARIUSZ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) BIOHACKME
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 40 Prze-
twarzanie żywności i napojów.

(210) 531452 (220) 2021 07 12
(731) THERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Instalacje oczyszczania ścieków, Instalacje 
do wentylacji, Instalacje filtrujące powietrze, Instalacje 
do sterylizacji, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje 
do oczyszczania gazu, Instalacje do obróbki chemicznej, 
Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządze-
nia do suszenia, Instalacje spalania do paliw kopalnych, In-
stalacje oczyszczające do materiałów odpadowych, Insta-
lacje spalania do paliw odpadowych, Instalacje do prze-
twarzania ścieków, Instalacje i urządzenia do uzdatniania 
powietrza, Instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdat-
niania wody, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę 
i sanitacji, 40 Recykling i uzdatnianie odpadów, Doradz-
two związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Sortowa-
nie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu 
[przetwarzanie], Usługi informacyjne, doradcze i konsul-
tacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Prze-
twarzanie materiałów paliwowych, Obróbka chemiczna 
gazów spalinowych powstałych podczas spalania paliw 
kopalnych, Wytwarzanie energii, Wynajem sprzętu do ob-
róbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania ener-
gii i do produkcji na zamówienie, 42 Prowadzenie badań 
inżynierskich, Projektowanie produktów inżynieryjnych, 
Badania projektów inżynieryjnych, Inżynieria (prace in-
żynieryjne), Projektowanie i opracowywanie produktów 
inżynieryjnych, Usługi inżynieryjne związane z systemami 
zaopatrzenia w energię.
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(210) 531453 (220) 2021 07 12
(731) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF 

FISZKA SPÓŁKA CYWILNA, Ełk
(554) (znak przestrzenny)
(540) FISZKA SIEĆ SMAŻALNI SZPROTEK

(531) 18.03.14, 18.03.17, 25.07.15, 26.04.04, 26.04.18, 19.03.09, 
19.03.25, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.14

(510), (511) 29 Ryby, Przetworzone owoce morza, Frytki, Sa-
łatki warzywne, Zupy, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów 
i restauracji, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi w zakre-
sie jedzenia na wynos, Usługi przyczep gastronomicznych, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(210) 531464 (220) 2021 07 13
(731) NAZIMEK ALEKSANDRA, Kraków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CSM HANDMADE

(531) 03.01.14, 02.09.01, 01.01.04, 01.01.10, 09.01.23, 27.05.01, 
27.05.23, 29.01.15

(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce, Śpiworki dla nie-
mowląt, Koce dla niemowląt, Bielizna pościelowa dla nie-
mowląt, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Kocyki dla nie-
mowląt [rożki], Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Ręczniki 
[tekstylne] dla małych dzieci, 28 Zabawki z tkanin.

(210) 531534 (220) 2019 11 13
(731) BRASKEM S.A., Camaçari, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m green

(531) 01.15.11, 24.15.01, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 1 Octany [chemikaliaj, Octan polichlorku wi-
nylu [pvc], Kwasy, Alkohole, Buten, Dichloroetan, Dyspersje 
tworzyw sztucznych, Etan, Etbe (eter etylo-tert-butylo-
wy), Eten, Etery, Octan etylenowowinylowy (eva), Laminaty 
syntetyczne z pvc, nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
Plastyfikatory, Polistyren, Polietylen, Polipropylen, Poliuretan, 
Preparaty chemiczne, Propen, Pvc i tworzywa sztuczne, nie-
przetworzone, Nieprzetworzone Syntetyczne lub sztuczne 
żywice akrylowe, Nieprzetworzone żywice akrylowe, Nie-
przetworzone żywice sztuczne, Nieprzetworzone żywice 
epoksydowe, Nieprzetworzone żywice syntetyczne, Żywice, 
Szczeliwa polipropylenowe, Substancje surowe i produkty 
roślinne związane z petrochemikaliami, Substancje chemicz-
ne i petrochemiczne, materiały i produkty - wszystkie dla 
przemysłu, zawarte w tej klasie, octan etylenu winylu [eva] 
[wykonane z materiału odnawialnego], Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone [wykonane z materiałów odnawialnych], 
Polietyleny [wykonane z materiałów odnawialnych], Żywice 
[wykonane z materiałów odnawialnych], Biopolimery [wyko-
nane z materiałów odnawialnych, 17 Kauczuk [stop, arkusz, 
taśma, laminat, proszek], Kauczuk w stanie naturalnym [brut-
to], Kauczuk syntetyczny, Kauczuk surowy lub półfabrykat 
gumy, Arkusz lub folia z tworzywa sztucznego, Arkusz lub 
płyta z gumy syntetycznej, Wypełnienie do szczelin dyla-
tacyjnych, Wypełnienie z gumy lub tworzywa sztucznego, 
Włókna z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem stosowanych 
w przemyśle włókienniczym, Folia z tworzyw sztucznych, 
z wyjątkiem do pakowania, Przędza z tworzyw sztucznych, 
z wyjątkiem do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
Spoiny uszczelniające, Lateks [guma], Materiał gumowy lub 
z tworzywa sztucznego do pakowania [wypełniacz], Ma-
teriały izolacyjne, Materiały izolacyjne ogniotrwałe, Żywice 
akrylowe [półprodukty], Żywice akrylowe syntetyczne lub 
sztuczne [półprodukty], Żywice sztuczne [półprodukty], 
Żywice syntetyczne [półprodukty], Żywice, zawarte w tej 
klasie, Substancje do izolacji konstrukcji przed wilgocią, Pół-
przetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Arkusze 
lub folie z tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów od-
nawialnych], Wypełnienia z gumy lub tworzyw sztucznych 
[wykonane z materiałów odnawialnych], Włókna z tworzyw 
sztucznych, z wyjątkiem stosowanych do wypełnień tekstyl-
nych [wykonane z materiałów odnawialnych], Folia z tworzy-
wa sztucznego do izolacji z materiałów odnawialnych], Folia 
z tworzywa sztucznego, do celów izolacyjnych, do użytku 
handlowego i przemysłowego [wykonana z materiałów 
odnawialnych], Przędza z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem 
do użytku tekstylnego [wykonana z materiałów odnawial-
nych], Materiał gumowy lub z tworzywa sztucznego do pa-
kowania do użytku jako wypełniacz [wykonany z materiałów 
odnawialnych], Żywice ujęte w tej klasie [wykonane z mate-
riałów odnawialnych], 40 Recykling chemikaliów, Recykling 
odpadów, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych 
[żywice, polimery, tworzywa termoplastyczne, polipropylen, 
polietylen, winyl, chemikalia odnawialne], Recykling, Re-
cykling odpadów, Recykling dla celów kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów [recykling], Re-
cykling odpadów i udzielanie informacji na ten temat, Usłu-
gi w zakresie informacji, doradztwa i konsultingu związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, Upcycling [recykling od-
padów w celu wytworzenia nowych materiałów o wyższej 
wartości lub jakości bez niszczenia ich formy], Sortowanie 
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [prze-
twarzanie] Przygotowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, przetwarzanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu oraz usługi w zakresie przetwa-
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rzania odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,  
42 Usługi w zakresie testowania, analizy i oceny produktów 
i usług stron trzecich dla celów certyfikacji, Ekspertyzy tech-
niczne w dziedzinie chemii, Doradztwo, konsulting i infor-
macja w zakresie usług petrochemicznych i chemicznych, 
Badania i analizy dla celów przemysłowych, Badania i analizy 
produktów odnawialnych dla celów przemysłowych.

(210) 531535 (220) 2019 11 13
(731) BRASKEM S.A., Camaçari, BR
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I’m green

(531) 27.05.01, 27.05.17, 01.15.11, 05.03.13, 05.03.14, 24.15.01
(510), (511) 1 Octany [chemikaliaj, Octan polichlorku wi-
nylu [pvc], Kwasy, Alkohole, Buten, Dichloroetan, Dyspersje 
tworzyw sztucznych, Etan, Etbe (eter etylo-tert-butylo-
wy), Eten, Etery, Octan etylenowowinylowy (eva), Laminaty 
syntetyczne z pvc, nieprzetworzone, Tworzywa sztuczne 
w stanie surowym, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, 
Plastyfikatory, Polistyren, Polietylen, Polipropylen, Poliuretan, 
Preparaty chemiczne, Propen, Pvc i tworzywa sztuczne, nie-
przetworzone, Nieprzetworzone Syntetyczne lub sztuczne 
żywice akrylowe, Nieprzetworzone żywice akrylowe, Nie-
przetworzone żywice sztuczne, Nieprzetworzone żywice 
epoksydowe, Nieprzetworzone żywice syntetyczne, Żywice, 
Szczeliwa polipropylenowe, Substancje surowe i produkty 
roślinne związane z petrochemikaliami, Substancje chemicz-
ne i petrochemiczne, materiały i produkty - wszystkie dla 
przemysłu, zawarte w tej klasie, octan etylenu winylu [eva] 
[wykonane z materiału odnawialnego], Tworzywa sztuczne 
nieprzetworzone [wykonane z materiałów odnawialnych], 
Polietyleny [wykonane z materiałów odnawialnych], Żywice 
[wykonane z materiałów odnawialnych], Biopolimery [wyko-
nane z materiałów odnawialnych, 17 Kauczuk [stop, arkusz, 
taśma, laminat, proszek], Kauczuk w stanie naturalnym [brut-
to], Kauczuk syntetyczny, Kauczuk surowy lub półfabrykat 
gumy, Arkusz lub folia z tworzywa sztucznego, Arkusz lub 
płyta z gumy syntetycznej, Wypełnienie do szczelin dyla-
tacyjnych, Wypełnienie z gumy lub tworzywa sztucznego, 
Włókna z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem stosowanych 
w przemyśle włókienniczym, Folia z tworzyw sztucznych, 
z wyjątkiem do pakowania, Przędza z tworzyw sztucznych, 
z wyjątkiem do stosowania w przemyśle włókienniczym, 
Spoiny uszczelniające, Lateks [guma], Materiał gumowy lub 
z tworzywa sztucznego do pakowania [wypełniacz], Ma-
teriały izolacyjne, Materiały izolacyjne ogniotrwałe, Żywice 
akrylowe [półprodukty], Żywice akrylowe syntetyczne lub 
sztuczne [półprodukty], Żywice sztuczne [półprodukty], 
Żywice syntetyczne [półprodukty], Żywice, zawarte w tej 
klasie, Substancje do izolacji konstrukcji przed wilgocią, Pół-
przetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Arkusze 
lub folie z tworzyw sztucznych [wykonane z materiałów od-
nawialnych], Wypełnienia z gumy lub tworzyw sztucznych 
[wykonane z materiałów odnawialnych], Włókna z tworzyw 
sztucznych, z wyjątkiem stosowanych do wypełnień tekstyl-
nych [wykonane z materiałów odnawialnych], Folia z tworzy-
wa sztucznego do izolacji z materiałów odnawialnych], Folia 
z tworzywa sztucznego, do celów izolacyjnych, do użytku 

handlowego i przemysłowego [wykonana z materiałów 
odnawialnych], Przędza z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem 
do użytku tekstylnego [wykonana z materiałów odnawial-
nych], Materiał gumowy lub z tworzywa sztucznego do pa-
kowania do użytku jako wypełniacz [wykonany z materiałów 
odnawialnych], Żywice ujęte w tej klasie [wykonane z mate-
riałów odnawialnych], 40 Recykling chemikaliów, Recykling 
odpadów, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych 
[żywice, polimery, tworzywa termoplastyczne, polipropylen, 
polietylen, winyl, chemikalia odnawialne], Recykling, Re-
cykling odpadów, Recykling dla celów kompensacji emisji 
dwutlenku węgla, Przetwarzanie odpadów [recykling], Re-
cykling odpadów i udzielanie informacji na ten temat, Usłu-
gi w zakresie informacji, doradztwa i konsultingu związane 
z recyklingiem odpadów i śmieci, Upcycling [recykling od-
padów w celu wytworzenia nowych materiałów o wyższej 
wartości lub jakości bez niszczenia ich formy], Sortowanie 
odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [prze-
twarzanie] Przygotowanie odpadów i materiałów nadają-
cych się do recyklingu, przetwarzanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu oraz usługi w zakresie przetwa-
rzania odpadów i materiałów nadających się do recyklingu,  
42 Usługi w zakresie testowania, analizy i oceny produktów 
i usług stron trzecich dla celów certyfikacji, Ekspertyzy tech-
niczne w dziedzinie chemii, Doradztwo, konsulting i infor-
macja w zakresie usług petrochemicznych i chemicznych, 
Badania i analizy dla celów przemysłowych, Badania i analizy 
produktów odnawialnych dla celów przemysłowych.

(210) 531611 (220) 2021 07 15
(731) FEDEROWICZ DOMINIKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) new kids

(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.01, 01.05.24, 01.03.17, 01.15.01, 
01.15.11, 01.15.05, 26.01.10, 26.04.01, 01.15.24, 01.15.25

(510), (511) 24 Bielizna pościelowa i koce, Dżersej (materiał), 
Dzianina, Flanela (tkanina), Muślin, Ręczniki, Tkaniny, Tkani-
ny na bieliznę osobistą, Tkaniny lniane, Tkaniny bawełnia-
ne, Tkaniny jedwabne, Śpiworki dla niemowląt, 25 Bielizna 
osobista, Body (bielizna), Bokserki, Czapki (nakrycia głowy), 
Dzianina (odzież), Kąpielówki, Kostiumy kąpielowe, Koszulki 
z krótkim rękawem, Kurtki (odzież), Legginsy, Majtki, Majtki 
dziecięce (odzież), Odzież gimnastyczna, Piżamy, Odzież, 
Okrycia wierzchnie (odzież), Płaszcze kąpielowe, Podkoszul-
ki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Szlafroki, 
Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, Wyprawki 
dziecięce (odzież), 35 Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama, reklama on-line za pośrednictwem 
sieci komputerowej.
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(210) 531671 (220) 2021 07 19
(731) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLE100RZ 1922 2022

(531) 24.17.08, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Or-
ganizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
Usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni 
oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, te-
czek, tornistrów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, 
breloków do kluczy, odzieży damskiej, odzieży męskiej, 
odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, artykułów spor-
towych i gimnastycznych, gier i zabawek, maskotek, butelek 
do karmienia, szczoteczek do zębów, śliniaczków, śniada-
niówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, 
bloków, pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, 
podkładek pod mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru 
listowego, reprodukcji reklamowych, broszur, zakładek książ-
kowych, afiszów reklamowych, albumów, opakowań do bu-
telek z kartonu, fotografii reklamowych, wyrobów z kartonu, 
katalogów reklamowych, obwolut do książek reklamowych, 
papierowych taśm przylepnych reklamowych, plakatów, 
puzzli, kart do gry, kart kolekcjonerskich, magnesów, balo-
nów, naklejek, smyczek, etui na telefon, zegarów, flag, piłek, 
proporczyków, parasoli, poduszek, kubków, kubków termicz-
nych, kieliszków, kufli, pokali, podstawek pod piwo, otwiera-
czy, filiżanek, tosterów, odznak, napojów bezalkoholowych, 
akcesoriów do domu, książek, biżuterii, zegarków, perfum, 
ręczników, kuferków kosmetycznych, przyborów papierni-
czych i piśmienniczych, akcesoriów samochodowych.

(210) 531675 (220) 2021 07 19
(731) KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, POZNAŃ
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KKS LECH POZNAŃ 1922 100

(531) 24.01.03, 24.01.05, 24.01.25, 26.11.03, 27.05.01, 27.07.01, 
24.17.08, 29.01.13, 03.07.17

(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi progra-
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Or-
ganizowanie konsumenckich programów lojalnościowych 
i zarządzanie nimi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 

Usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia hurtowni 
oraz oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu interneto-
wego następujących towarów: torebek, toreb, aktówek, te-
czek, tornistrów, worków, portfeli, portmonetek, sakiewek, 
breloków do kluczy, odzieży damskiej, odzieży męskiej, 
odzieży dziecięcej, obuwia, nakryć głowy, artykułów spor-
towych i gimnastycznych, gier i zabawek, maskotek, butelek 
do karmienia, szczoteczek do zębów, śliniaczków, śniada-
niówek, piórników, długopisów, ołówków, linijek, zeszytów, 
bloków, pocztówek, kalendarzy, materiałów drukowanych, 
podkładek pod mysz, pendrive’ów, planów lekcji, papieru 
listowego, reprodukcji reklamowych, broszur, zakładek książ-
kowych, afiszów reklamowych, albumów, opakowań do bu-
telek z kartonu, fotografii reklamowych, wyrobów z kartonu, 
katalogów reklamowych, obwolut do książek reklamowych, 
papierowych taśm przylepnych reklamowych, plakatów, 
puzzli, kart do gry, kart kolekcjonerskich, magnesów, balo-
nów, naklejek, smyczek, etui na telefon, zegarów, flag, piłek, 
proporczyków, parasoli, poduszek, kubków, kubków termicz-
nych, kieliszków, kufli, pokali, podstawek pod piwo, otwiera-
czy, filiżanek, tosterów, odznak, napojów bezalkoholowych, 
akcesoriów do domu, książek, biżuterii, zegarków, perfum, 
ręczników, kuferków kosmetycznych, przyborów papierni-
czych i piśmienniczych, akcesoriów samochodowych.

(210) 531677 (220) 2021 07 16
(731) PROPERTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROPERTICA
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomością, Agencje nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Wycena nieruchomości, 
Inwestycje kapitałowe, 37 Budownictwo.

(210) 531683 (220) 2021 07 16
(731) AKSON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.01.03, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 Produkcja filmów reklamowych, 41 Produkcja 
filmów i seriali.

(210) 531684 (220) 2021 07 16
(731) PAKUŁA BARTŁOMIEJ MCC, Łódź
(540) (znak słowny)
(540) MCC MEDALE
(510), (511) 14 Medale, monety, breloczki do kluczy.

(210) 531708 (220) 2021 07 19
(731) AGROBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) AGROBEX
(510), (511) 35 Doradztwo ekonomiczne dla przemysłu i biz-
nesu celem planowania, organizowania, monitorowania 
i nadzorowania projektów w różnych sektorach gospodar-
czych na rzecz jednego lub różnych przedsiębiorstw, Usługi 
lobbingu biznesowego, komercyjnego, Pomoc i doradztwo 
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w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, Wyceny handlowe oraz działalności go-
spodarczej, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż powierzchni 
reklamowej, również w internecie, Badania poziomu obsługi 
klientów, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pośrednic-
two w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa han-
dlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupują-
cym i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kontraktów han-
dlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, Wynajmowanie maszyn i urządzeń biuro-
wych, Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób 
trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządza-
nie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Administrowanie 
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami 
handlowymi, biurowymi, usługowymi, sklepami - detaliczny-
mi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie organizacji 
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania 
i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, 
Analizy i raporty marketingowe, Usługi w zakresie informacji 
handlowej i informacji o działalności gospodarczej, Usługi 
agencji eksportowo-importowych, Usługi administrowania 
hoteli, Usługi w zakresie tworzenia komputerowych baz da-
nych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie, 
sortowanie i systematyzacja danych w bazach komputero-
wych, Usługi rachunkowo-księgowe, Usługi sprzedaży nastę-
pujących towarów: artykuły budowlane, artykuły spożywcze 
i przemysłowe, napoje i wyroby alkoholowe, artykuły i sprzęt 
RTV i AGD, odzież, obuwie, nakrycia głowy, wyroby jubiler-
skie, artykuły optyczne, wyroby zegarmistrzowskie, artykuły 
informatycznie-komputerowe, artykuły wydawnicze, wyro-
by papiernicze i piśmiennicze, meble, artykuły wyposażenia 
wnętrz, artykuły wyposażenia łazienek, urządzenia oświetle-
niowe, wyroby tekstylne, artykuły pasmanteryjne, wyroby 
ze skóry, sprzęt biurowy, artykuły sportowe, gry, zabawki, ar-
tykuły dla niemowląt oraz dzieci, artykuły branży motoryza-
cyjnej, produkty związane z wystrojem wewnętrznym i ze-
wnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży następujących towarów: szkło i por-
celana, artykuły tekstylne, produkty związane z rekreacją, 
ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykuły i pożywienie dla 
zwierząt, używki, papierosy i tytoń, akcesoria do palenia, pro-
dukty higieniczne, perfumy i kosmetyki, płyny do pielęgnacji 
włosów, artykuły higieny osobistej, środki do czyszczenia zę-
bów, artykuły dentystyczne, olejki eteryczne, artykuły toale-
towe, mydła, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania 
i ścierania, środki wybielające i inne substancje stosowane 
w praniu, zapalniczki, podpałki, zestawy oraz akcesoria 
do grilla, lekarstwa, paraleki i farmaceutyki, suplementy diety, 
materiały i preparaty sanitarne, jednorazowe serwetki, pielu-
chy, noże i widelce oraz sztućce, płyty do przechowywania 
danych w formie cyfrowej, taśmy audio-wideo, płyty kom-
paktowe, płyty DVD, płyty CD i inne artykuły i materiały au-
diowizualne, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, 
gazety, czasopisma, mapy i książki, artykuły wydawnicze, tor-
by, przybory kuchenne, opakowania i worki, opakowania 
do żywności, szczotki oraz urządzenia i materiały czyszczące, 
świece i znicze, 36 Dzierżawa nieruchomości, Wynajmowa-
nie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni mieszkalnych, 
biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, Usługi 
sprzedaży powierzchni magazynowych i miejsc parkingo-
wych, Pośrednictwo w wynajmie oraz sprzedaży nierucho-
mości mieszkalnych, usługowych i biurowych, użytkowych, 
magazynowych, powierzchni handlowych oraz miejsc par-
kingowych, Administrowanie nieruchomościami, w tym 
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i roz-
rywkowymi, Wycena nieruchomości, usługi agencji nieru-

chomości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku 
nieruchomości, Usługi maklerskie, Usługi developerskie 
w zakresie finansowym, Usługi pośrednictwa w pozyskiwa-
niu nieruchomości pod inwestycje budowlane, Usługi finan-
sowe, Kredyty, zapewnienie udogodnień kredytowych, In-
westycje kapitałowe, Usługi bankowe, Ubezpieczenia, Usługi 
w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, Sponso-
rowanie finansowe, Organizowanie funduszy na cele chary-
tatywne, Organizowanie i prowadzenie akcji charytatyw-
nych poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej 
osobom potrzebującym, 37 Usługi budowlane, konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Budo-
wa budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, biu-
rowych i przemysłowych, Usługi budowlano-montażowe, 
Konserwacja i naprawa budynków, Budowa, naprawy oraz 
konserwacja dróg, mostów, rurociągów, obiektów inżynier-
skich, chodników, ścieżek rowerowych, Usługi remontowe, 
Rozbiórki obiektów budowlanych, Montaż rusztowań, Wyna-
jem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowe-
go, czyszczącego i konserwacyjnego, Wypożyczanie sprzętu 
i maszyn budowlanych, Wynajem betoniarek, koparek, bul-
dożerów, żurawi, ładowarek, samochodów oraz ciągników 
budowlanych, maszyn oraz samochodów do czyszczenia, 
Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi sto-
larskie - naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w zakresie 
informacji budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe oraz 
instalacyjne w zakresie budownictwa, maszyn budowla-
nych, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: 
budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wod-
ne, gazowe, c.o., solarne, Instalowanie, konserwacja i napra-
wa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 
Usługi wykonywania prefabrykatów betonowych i żelbeto-
wych, Usługi wykonywania zbrojeń budowlanych, Usługi 
montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych, 
hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie sprzątania 
obiektów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz 
napraw sprzętu informatycznego, 39 Usługi administrowa-
nia oraz wynajmowania magazynów, powierzchni magazy-
nowych, garaży oraz miejsc parkingowych i garażowych, 
Usługi transportowe, Pośrednictwo frachtowe, Spedycja, Ma-
gazynowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowa-
nie i przechowywanie pojazdów, Wypożyczanie samocho-
dów, kontenerów magazynowych, wagonów, Usługi zała-
dunkowe, Informacja w zakresie transportu, magazynowa-
nia, spedycji, frachtu, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i magazynowaniem, 42 Usługi w następującym zakresie: 
wzornictwo przemysłowe, stylizacja, Architektura, Usługi ar-
tystów-grafików, designerów, projektantów, Usługi związane 
z projektowaniem graficznym - sztuka, Badania techniczne 
oraz opracowywanie projektów technicznych, Prace badaw-
czo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Projektowanie bu-
dynków, dekoracji wnętrz, opakowań, Doradztwo oraz pro-
jektowanie budowlane, Planowanie urbanistyczne, Eksper-
tyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownic-
twa, wyposażenia i architektury wnętrz, Badania w zakresie 
ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie zużycia energii, 
Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Usługi w zakresie 
dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i po-
mieszczeń handlowo-usługowych, Usługi w zakresie projek-
towania architektonicznego i budowlanego, Nadzór wyko-
nawczy, Badania produktu, Administrowanie stronami kom-
puterowymi, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów ser-
werów komputerowych, Wynajem, leasing oraz aktualizacja 
komputerowego oprogramowania, Projektowanie, tworze-
nie, zarządzanie i utrzymywanie stron www, Wypożyczanie 
serwerów – hosting, Wynajem komputerów, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputero-
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wego, 45 Usługi ochroniarskie, Doradztwo w zakresie bez-
pieczeństwa, Działalność franchising’owa w zakresie obrotu 
prawami wyłącznymi, Usługi świadczone przez franchiso-
dawcę, mianowicie transfer/udostępnienie umiejętności 
prawnych, udzielanie licencji, Doradztwo w zakresie aspek-
tów prawnych franszyzy, Wydawanie licencji na koncepty 
franczyzowe, Usługi lobbingu politycznego, prawnego, nie-
komercyjnego, Usługi doradztwa w zakresie lobbingu, Re-
prezentowanie interesów osób trzecich wobec związków 
zawodowych pracowników, organów władzy i administracji 
państwowej oraz organów oraz samorządów terytorialnych, 
Prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie zbiorowych 
układów pracy i innych porozumień, współdziałanie w utrzy-
maniu pokoju społecznego, Występowanie na zlecenie 
do uprawnionych organów z projektami inicjatyw ustawo-
dawczych, Rozstrzyganie spraw spornych, arbitraż.

(210) 531710 (220) 2021 07 20
(731) FABRYKA SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FST FABRYKA SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH

(531) 18.05.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Samoloty i ich części konstrukcyjne, Części 
konstrukcyjne do statków powietrznych, Skrzydła do stat-
ków powietrznych, Kadłuby do statków powietrznych, Śmi-
gła do pojazdów powietrznych, Pojazdy lądowe, Motocykle, 
Pojazdy do poruszania się po wodzie, Łodzie, Jachty, Moto-
rówki.

(210) 531715 (220) 2021 07 20
(731) SKRZYNIARZ MAŁGORZATA MEG, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEG Małgorzata Skrzyniarz

(531) 27.05.01, 27.05.13, 26.11.03, 29.01.12
(510), (511) 9 Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania dostarczana z witryn internetowych 
MP3, Muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witry-
nach internetowych MP3, Nagrane płyty kompaktowe z mu-
zyką, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu.

(210) 531719 (220) 2021 07 20
(731) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH
(540) (znak słowny)
(540) BIOTEBAL
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki 
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-
stancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy 
diety dla ludzi.

(210) 531729 (220) 2021 07 19
(731) SIWIK LIDIA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 

LEXPERTS, Trzebnica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEXPERTS KANCELARIA PRAWNA

(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Tłumaczenia, 45 Badania prawne, Doradztwo prawne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradz-
two prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo 
w zakresie własności intelektualnej, Udzielanie licencji [usługi 
prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi ad-
wokackie, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi 
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Spra-
wy sporne (Usługi pomocy w -), Monitorowanie praw wła-
sności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Me-
diacje, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego 
[usługi prawne].

(210) 531753 (220) 2021 07 20
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowny)
(540) SUPER VERSO
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów 
budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elemen-
ty budowlane prefabrykowane (Niemetalowe -), Elementy 
budowlane (Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy bu-
dowlane z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], 
Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa za-
prawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, 
Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane 
(nie z metalu), Materiały budowlane na bazie wapna, Ma-
teriały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały 
cementujące, Materiały podłogowe (Niemetalowe -), Mie-
szanka zaprawy murarskiej, Mieszanki cementowe, Mieszanki 
do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały 
do użytku w budownictwie, Niemetalowe części konstruk-
cyjne do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane 
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, nie-
metalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tyn-
kowa, Okładziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budow-
lany, Piasek do użytku w budownictwie, Podłogi betonowe, 
Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, Preparaty 
cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy wy-
konany z kolorowej sztucznej żywicy.
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(210) 531754 (220) 2021 07 19
(731) WÓJCIK DARIUSZ DW, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW Shop

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 26 Włosy do przedłużania, Sztuczne włosy, Ludz-
kie włosy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za po-
średnictwem Internetu produktów i akcesoriów kosmetycz-
nych, 44 Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich.

(210) 531756 (220) 2021 07 20
(731) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pikutkowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEIB Passion of Life SUPER VERSO

(531) 26.11.08, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, 
Farby wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane 
elementy z betonu, Cement gotowy do użycia do celów bu-
dowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elementy budow-
lane prefabrykowane (Niemetalowe -), Elementy budowlane 
(Niemetalowe -) w postaci płyt, Elementy budowlane z imitacji 
drewna, Fugi, Gips [materiał budowlany], Gotowa mieszanka 
suchej zaprawy murarskiej, Gotowa zaprawa, Gotowe beto-
nowe elementy budowlane, Kruszywo, Materiały budowlane 
niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały 
budowlane na bazie wapna, Materiały budowlane i konstruk-
cyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podłogo-
we (Niemetalowe -), Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki 
cementowe, Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów 
konstrukcyjnych, Minerały do użytku w budownictwie, Nieme-
talowe części konstrukcyjne do celów budowlanych, Niemeta-
lowe budowlane elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały 
budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, 
Okładzina tynkowa, Okładziny tynkowe, Panele betonowe, Pia-
sek budowlany, Piasek do użytku w budownictwie, Podłogi be-
tonowe, Powłoki bitumiczne do użytku w budownictwie, Pre-
paraty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk wykończeniowy 
wykonany z kolorowej sztucznej żywicy.

(210) 531763 (220) 2021 07 20
(731) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 

Wrocław
(540) (znak słowny)

(540) rzeka korzyści Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne 
nośniki danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, 
magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych 
kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty 
z układem scalonym lub mikroprocesorem, urządzenia do trans-
misji i przetwarzania danych, urządzenia elektroniczne wspoma-
gające bezpieczeństwo przesyłania danych, moduły ładowalne 
z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści 
multimedialne, oprogramowanie komputerowe do pobrania 
z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne 
bazy danych, elektroniczne tablice ogłoszeń, 35 Reklama, kre-
owanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi promo-
cyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie, 
nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klien-
tów w formie programów lojalnościowych, Kompilacja i systema-
tyzacja informacji w komputerowe bazy danych, Pozyskiwanie 
danych do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, 
zarządzanie bazami danych, udostępnianie komputerowych baz 
danych, analizy kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi bankowe, 
z uwzględnieniem usług bankowych z dostępem bezpośrednim 
przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi 
bankowości domowej, usługi bankowości osobistej, usługi finan-
sowe, operacje walutowe, analizy finansowe, doradztwo finanso-
we, informacja bankowa, inwestycje kapitałowe, lokaty kapitałów 
i doradztwo w tym zakresie, usługi finansowych baz danych, ob-
sługa kredytów i pożyczek ratalnych, obsługa kont bankowych, 
finansowanie pożyczek i kredytów, emisja kart płatniczych, ob-
sługa kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo 
finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków 
finansowych, zarządzanie finansami, Informacja o usługach i pro-
duktach bankowych i finansowych, 38 Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego rodzaju 
wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości in-
ternetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie do-
stępu do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów 
internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez 
Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, 
elektroniczne przesyłanie programów komputerowych i aplika-
cji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostę-
pu do danych i informacji za pośrednictwem Internetu, dostęp 
do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomunikacyjne 
świadczone przez Internet, intranet i extranet, transmisja treści 
generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Interne-
tu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych 
i do Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośred-
nictwem platform i portali internetowych, usługi pocztowe przy 
wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu danych, usługi 
emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Inter-
netu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii 
czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów interne-
towych.

(210) 531792 (220) 2021 07 19
(731) MARCZAK DAMIAN AI SUSHI, Góra Kalwaria
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AI SUSHI

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi w zakresie gastronomii.
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(210) 531812 (220) 2021 07 21
(731) ROZUMEK KATARZYNA BAD AND BRAVE, Mikołajki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAD AND BRAVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Dolne 
części ubrań [odzież], Body [odzież], Komplety do biegania 
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety odzieżo-
we ze spodenkami, Kurtki [odzież], Odzież, Odzież damska, 
Odzież dla małych dzieci, Odzież do biegania, Odzież do spa-
nia, Odzież gimnastyczna, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież taneczna, Odzież 
treningowa, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia 
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dzieci, Odzież z imitacji 
skóry, Paski [odzież], Spodnie do joggingu [odzież], Szorty 
[odzież], Topy [odzież].

(210) 531815 (220) 2021 07 21
(731) BIELESZ MAREK POWER TOOLS, Cieszyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeMark

(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 2 Tusze drukarskie, Tonery drukarskie, Tusz 
do drukarek, Atrament do drukarek atramentowych, Kartri-
dże do drukarek, napełnione, Kartridże z tuszem, napełnione, 
do drukarek i fotokopiarek, Wkłady z tonerem, pełne, do dru-
karek i fotokopiarek, Tonery [tusz] do drukarek i fotokopiarek, 
Tonery do drukarek i fotokopiarek, Tusze do drukarek i foto-
kopiarek, Wkłady atramentowe, pełne, do drukarek, 7 Drukarki 
kodów kreskowych [maszyny], Drukarki wytłaczające, Etykie-
ciarki kodów kreskowych, Etykieciarki, Maszyny do drukowa-
nia etykiet, Maszyny do drukowania na etykietach, Urządze-
nia do nadrukowywania etykiet [inne niż biurowe], Maszyny 
do produkcji etykiet [inne niż biurowe], Aplikatory etykiet 
[inne niż do użytku biurowego], Maszyny do etykietowania 
[inne niż do użytku biurowego], Podajniki etykiet [inne niż 
biurowe], 9 Drukarki, Drukarki wielofunkcyjne [MFP], Dru-
karki termiczne, Drukarki optyczne, Drukarki komputerowe, 
Drukarki kolorowe, Drukarki rozetkowe, Drukarki dyskrety-
zujące, Drukarki uderzeniowe, Drukarki bezuderzeniowe, 
Drukarki kodów kreskowych, Sterowniki drukarki laserowej, 
Drukarki do biletów, Drukarki z wyjściami zintegrowanymi, 
Urządzenie pozwalające na korzystanie z drukarki wielu 
użytkownikom, Oprogramowanie do sterowania drukarkami 
komputerowymi, Programy do drukarek, Kable do drukarek, 
Konwertery do drukarek, Stojaki do drukarek, Głowice dru-
karek termicznych, Rozgałęźniki [huby] do drukarek, Sterow-
niki drukarek umożliwiające współdzielenie portów, Wkłady 
atramentowe, nienapełnione, do drukarek komputerowych, 
Kartridże na toner, nienapełnione, do drukarek, Walizki spe-
cjalnie przystosowane do przenoszenia drukarek kompute-
rowych, Czytniki etykiet [dekodery], Samoprzylepne etykiety 
[magnetyczne], Samoprzylepne etykiety [zakodowane], Ma-
gnetyczne etykiety identyfikacyjne, Etykiety identyfikacyjne 

[zakodowane], Etykiety z kodami kreskowymi, kodowane, 
Etykiety identyfikacyjne [do odczytu maszynowego], Etykie-
ty z odczytywanymi komputerowo kodami, Etykiety ze zin-
tegrowanymi tagami RFID, Etykiety identyfikacyjne [dające 
się odczytać maszynowo], Etykiety zawierające informacje 
zapisane lub kodowane elektronicznie, Etykiety zawierające 
informacje zapisane lub kodowane magnetycznie, Etykiety 
zawierające informacje zapisane lub kodowane optycznie, 
Etykietki do oznaczania elektrycznych przewodów, Etykietki 
do oznaczania kabli elektrycznych, Etykietki do oznaczania 
przewodów elektrycznych, Elektroniczne etykietki zabezpie-
czające, Elektroniczne etykiety identyfikacyjne i oznaczenia, 
Elektroniczne etykietki na towarach, 16 Przenośne drukarki 
etykiet [sprzęt biurowy], Taśmy do drukarek igłowych, Papier 
do drukarek laserowych, Papier rolowany do drukarek, Ma-
teriały drukarskie i introligatorskie, Taśmy do przenośnych 
drukarek etykiet [artykuły biurowe], Przenośne zestawy 
drukarskie, Taśmy do drukarek komputerowych, Zestawy 
drukarskie, przenośne [artykuły biurowe], Taśmy nasączone 
tuszem do drukarek komputerowych, Zestawy drukarskie, 
Papier drukarski, Papier drukarski superkalandrowany, Etykie-
ty wysyłkowe, Etykiety adresowe, Etykiety z papieru, Etykie-
ty tekturowe, Samoprzylepne etykiety drukowane, Etykietki 
na prezenty, Drukowane etykietki papierowe, Papierowe 
etykietki identyfikacyjne, Etykietki z ceną, Papier do etykie-
towania, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne 
z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykieciarki biuro-
we, Urządzenia ręczne do etykietowania, Urządzenia do ety-
kietowania do użytku biurowego, Maszyny do drukowania 
etykiet do użytku domowego i biurowego.

(210) 531847 (220) 2021 07 22
(731) ŁAPUK WOJCIECH ZITERM, Harbutowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ziterm

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie, organizacja i admini-
stracja w biznesie, Prace biurowe, Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie programami motywacyj-
nymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób 
trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych obej-
mujących zniżki lub zachęty, Agencje eksportowe i importo-
we, Agencje reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi do-
radcze i konsultacyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w za-
kresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, 
Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie in-
formacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu 
elektronicznego, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, 
Elektroniczne przetwarzanie danych, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing 
referencyjny, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za po-
średnictwem internetu, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Prezentowanie towarów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów reklamo-
wych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komer-
cyjnych lub marketingowych, Przygotowywanie kampanii 
reklamowych, Publikacja reklam, Reklama i usługi reklamowe, 
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Reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udo-
stępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony inter-
netowej, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, 
Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia i materiały insta-
lacyjne przeznaczone do instalacji grzewczych, instalacji 
sanitarnych, instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, insta-
lacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowolta-
icznych, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji central-
nych odkurzaczy, przyłączy do budynku sieci gazowej, wod-
nej i kanalizacyjnej, w tym materiały instalacyjne grzewcze, 
materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, 
kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, 
klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory słoneczne, 
kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowoltaiczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
urządzenia i materiały instalacyjne przeznaczone do instalacji 
grzewczych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji, insta-
lacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, instalacji pomp ciepła, 
instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, 
instalacji centralnych odkurzaczy, przyłączy do budynku sieci 
gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym materiały instalacyj-
ne grzewcze, materiały instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 
pompy ciepła, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, grzejniki, 
rekuperatory, klimatyzatory, centralne odkurzacze, kolektory 
słoneczne, kominki, zbiorniki, wymienniki, panele fotowol-
taiczne, Usługi sprzedaży detalicznej on-line związane z na-
stępującymi produktami: urządzenia i materiały instalacyjne 
przeznaczone do instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, 
instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekupera-
cji, instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instala-
cji kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, 
przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, 
w tym materiały instalacyjne grzewcze, materiały instalacyj-
ne wodno-kanalizacyjne, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły 
na paliwa stałe, grzejniki, rekuperatory, klimatyzatory, cen-
tralne odkurzacze, kolektory słoneczne, kominki, zbiorniki, 
wymienniki, panele fotowoltaiczne, 37 Usługi budowlane, 
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalacja, kon-
serwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, 
naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, 
naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Instalacja sys-
temów do wentylacji i usuwania kurzu, Instalacja systemów 
ogrzewania słonecznego, Instalacja urządzeń do ogrzewania 
i chłodzenia, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instala-
cja urządzeń wentylacyjnych, Usługi uszczelniania otworów 
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi doradcze 
związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, 
Usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń 
do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń do su-
szenia, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, 
Regularne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do usuwania kurzu, Regularne 
serwisowanie urządzeń do wentylacji, Odnawianie instalacji 
klimatyzacyjnych, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Naprawa 
urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania 
ciepła, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Montaż urządzeń 
grzewczych, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż i naprawa 
instalacji grzewczych, Modernizacja instalacji do ogrzewania 
budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do klimaty-
zacji budynków, Modernizacja instalacji do wentylacji budyn-

ków, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych 
energią słoneczną, Naprawa i konserwacja bojlerów, Naprawa 
instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Napra-
wa i konserwacja pomp, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją pomp, Usługi doradcze w zakre-
sie instalacji pomp, Usługi w zakresie napraw wymienników 
ciepła, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Udostęp-
nianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
gazowych podgrzewaczy wody, Serwis w sytuacjach awa-
ryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Naprawa i konser-
wacja instalacji gazowych i elektrycznych, Instalacja urządzeń 
do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalowanie 
systemów rur doprowadzających gaz, Naprawa odkurzaczy, 
Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Usługi 
montażu instalacji grzewczych, instalacji sanitarnych, insta-
lacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji rekuperacji, 
instalacji pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, instalacji 
kolektorów słonecznych, instalacji centralnych odkurzaczy, 
przyłączy do budynku sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, 
39 Transport drogowy, Transport, Transport towarów, Trans-
port lądowy, Organizowanie transportu, Transport drogowy 
ładunków, Transport i składowanie, Wynajem przestrzeni, 
struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i trans-
portu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazyno-
waniem, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu.

(210) 531864 (220) 2021 07 22
(731) PITALA MICHAŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITALLO

(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe.

(210) 531865 (220) 2021 07 22
(731) PAPERBOARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STRAWS 4 YOU

(531) 11.03.06, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 
27.07.01, 29.01.12

(510), (511) 21 Słomki do picia.
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(210) 531866 (220) 2021 07 22
(731) PITALA MICHAŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO 

PRODUKCYJNA MIGUEL, Burzyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYDER

(531) 18.03.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Sól, przyprawy i dodatki smakowe.

(210) 531878 (220) 2016 07 08
 (310) 69160 (320) 2016 01 14 (330) JM
(731) INTUIT INC., Mountain View, US
(540) (znak słowny)
(540) MINT
(510), (511) 36 Handel walutami i wymiana walut, Handel 
walutami on-line w czasie rzeczywistym, Usługi w zakresie 
zarządzania zasobami gotówkowymi, mianowicie ułatwianie 
transferów elektronicznych odpowiedników gotówki, Usługi 
transakcji wymiany waluty cyfrowej w zakresie elektronicz-
nych odpowiedników środków pieniężnych mających okre-
śloną wartość pieniężną z możliwością przelewu.

(210) 531882 (220) 2021 07 23
(731) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzarnik

(531) 01.01.04, 03.04.13, 03.04.20, 03.09.01, 08.03.11, 25.01.15, 
26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso 
drobiowe, ryby, dziczyzna, wyroby mięsne, przetwory mię-
sne, wędliny, wyroby wędliniarskie, sery, produkty serowar-
skie, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
43 Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyjne i barowe, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi cateringowe.

(210) 531883 (220) 2021 07 23
(731) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wędzak

(531) 01.01.04, 03.04.13, 03.04.20, 03.09.01, 08.03.11, 25.01.15, 
26.11.13, 27.05.01, 29.01.13

(510), (511) 29 Mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso 
drobiowe, ryby, dziczyzna, wyroby mięsne, przetwory mię-
sne, wędliny, wyroby wędliniarskie, sery, produkty serowar-
skie, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 
43 Usługi kawiarni, stołówek, Usługi restauracyjne i barowe, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Usługi cateringowe.

(210) 531885 (220) 2021 07 23
(731) SMG ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HAC

(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 11 Instalacje i elementy grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze, wentylacyjne i klima-
tyzacyjne i ich części, 37 Usługi w zakresie montażu, kon-
serwacji i naprawy instalacji grzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, Usługi w zakresie montażu, konserwacji 
i naprawy instalacji do produkcji i dystrybucji wody lodowej, 
Wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót bu-
dowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, 39 Dystrybucja 
ciepła grzewczego, dystrybucja wody lodowej, dystrybucja 
powietrza chłodniczego, 40 Wytwarzanie ciepła grzewcze-
go i powietrza chłodniczego, wytwarzanie wody lodowej.

(210) 531886 (220) 2021 07 23
(731) FROŃ KAROL SMC 24, Częstochowa
(540) (znak słowny)
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(540) Froniowe Firmowe Rewolucje
(510), (511) 35 Analiza danych biznesowych, Analiza da-
nych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza 
informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza 
ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, 
Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, 
Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika 
i innych wymagań względem tego pracownika, Analiza 
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza rynku, Anali-
za świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza 
systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza 
trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, 
Analiza zarządzania w biznesie, Analiza zysków bizneso-
wych, Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy bizne-
sowe rynków, Analizy danych badań rynkowych, Analizy 
ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Analizy 
funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, Analizy kosz-
tów, Analizy kosztów i korzyści, Analizy prognoz ekono-
micznych do celów działalności gospodarczej, Analizy 
statystyk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, 
Analizy w zakresie reklamy, Badania biznesowe, Badania 
dla celów działalności gospodarczej, Badania dotyczące 
cen, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Bada-
nia dotyczące informacji na temat firm, Badania dotyczą-
ce informacji biznesowych, Badania i analiza w dziedzinie 
manipulacji rynkowych, Badania i pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, Badania konsumenckie, Ba-
dania opinii publicznej, Badania rynku i analizy bizneso-
we, Badania rynku i badania marketingowe, Badania w za-
kresie biznesu, Badania w zakresie działalności gospodar-
czej i usługi doradcze, Badania w zakresie public relations, 
Badania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku 
korporacyjnego, Badania w zakresie wydajności działalno-
ści gospodarczej, Badania w zakresie wyszukiwania infor-
macji handlowych, Badania w zakresie zysków, Badanie 
działalności gospodarczej i rynku, Biznesowe usługi do-
radcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dobór per-
sonelu [dla osób trzecich], Doradzanie przedsiębiorstwom 
przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Dora-
dzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowa-
dzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo 
biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo 
biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dla 
przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w za-
kresie prowadzenia firmy, Doradztwo dotyczące korpora-
cyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące 
organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania mar-
ketingowego, Doradztwo handlowe w zarządzaniu dzia-
łalnością gospodarczą, Doradztwo i informacja dotycząca 
rachunkowości, Doradztwo i konsultacje biznesowe w za-
kresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo organizacyjne do-
tyczące programów lojalnościowych dla klientów, Do-
radztwo profesjonalne w zakresie zarządzania persone-
lem, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo 
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ry-
zykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządza-
nia personelem, Doradztwo w zakresie administrowania 

działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie analizy 
zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w za-
kresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradz-
two w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wy-
twarzania produktów, Doradztwo w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Doradztwo w zakresie marketingu bizne-
sowego, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organi-
zacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, 
Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo 
w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie stra-
tegii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie tożsamo-
ści przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług rekla-
mowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie wydajno-
ści przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Inter-
net, Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakre-
sie zasobów ludzkich, Dostarczanie skomputeryzowanych 
danych w zakresie działalności gospodarczej, Gromadze-
nie informacji dla firm, Informacja o działalności gospo-
darczej i informacja handlowa, Informacja marketingowa, 
Informacje na temat metod sprzedaży, Informacje na te-
mat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat 
sprzedaży produktów, Interpretacja danych dotyczących 
badań rynku, Konsultacje w zakresie organizacji i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania per-
sonelem, Konsultacje w zakresie planowania działalności 
gospodarczej, Konsultacje w zakresie promocji działalno-
ści gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Opracowanie koncepcji marketingo-
wych, Opracowywanie biznesowych danych statystycz-
nych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji me-
dialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywa-
nie informacji handlowych, Opracowywanie pomysłów 
dla ekonomii biznesu, Opracowywanie strategii przedsię-
biorstw, Opracowywanie strategii i pomysłów marketin-
gowych, Organizacja działalności gospodarczej, Organiza-
cja zarządzania działalnością gospodarczą, Planowanie 
działalności gospodarczej, Planowanie strategiczne dla 
działalności gospodarczej, Planowanie strategii marketin-
gowych, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych 
w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw 
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, 
Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządza-
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy 
biznesowej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związ-
ku z planowaniem biznesowym, Pomoc w organizowaniu 
działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami 
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub han-
dlowego, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczy-
mi, Porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej 
(ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), 
Prognozy rynkowe, Przygotowywanie planów marketin-
gowych, Zbieranie i analizy informacji i danych związa-
nych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 Anali-
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zowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób 
trzecich, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, 
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradz-
two w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakre-
sie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo 
w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i co-
aching, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja 
i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektro-
nicznych, Edukacja on-line z komputerowej bazy danych 
lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Edukacja 
w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwa-
rzania danych, Edukacja zawodowa, Edukacyjne usługi 
doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, in-
nych niż reklamowe, w Internecie, Informacja dotycząca 
edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych 
lub z Internetu, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne 
i szkoleniowe), Informacje i wiadomości on-line w dziedzi-
nie szkoleń zawodowych, Instruktaż w zakresie technik 
komunikacyjnych, Komputerowe przygotowanie materia-
łów do publikacji elektronicznej, Konferencje (Organizo-
wanie i prowadzenie -), Kształcenie praktyczne [pokazy], 
Kursy edukacyjne dotyczące finansów, Kursy instruktażo-
we, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, 
Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, 
Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy sa-
moświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe, Kursy 
szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe 
w dziedzinie finansów, Kursy szkoleniowe w zakresie ba-
dań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju oso-
bistego, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strate-
gicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem 
i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z analizą syste-
mów, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy 
w zakresie opracowywania programów i sprzętu kompu-
terowego, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Multime-
dialne wydania publikacji elektronicznych, Nauczanie do-
tyczące zarządzania, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie 
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Naucza-
nie indywidualne, Nauczanie w zakresie ekonomii i zarzą-
dzania, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzami-
nów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organi-
zacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, Organi-
zacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organiza-
cja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie 
samoświadomości, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organiza-
cja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja szkoleń, 
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i prowadzenie spotkań w dzie-
dzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Orga-
nizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Orga-
nizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowa-
nie konferencji związanych z handlem, Organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie kur-
sów stosujących metody nauczania programowanego, 
Organizowanie kursów stosujących metody nauki samo-
dzielnej, Organizowanie kursów w zakresie szkoleń tech-
nicznych, Organizowanie kursów wykorzystujących meto-
dy samokształcenia, Organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, Organizowanie programów szkolenio-

wych, Organizowanie seminariów związanych z reklamą, 
Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie 
szkoleń handlowych, Organizowanie wykładów edukacyj-
nych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, Produkcja materiałów kur-
sowych rozprowadzanych na seminariach zawodowych, 
Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku 
i obrazu, Produkcja programów telewizyjnych na żywo 
do celów edukacyjnych, Programowanie serwisów infor-
macyjnych do transmisji przez Internet, Programy eduka-
cyjne i szkoleniowe w zakresie zarządzania ryzykiem, Pro-
wadzenie kursów dotyczących szkoleń administracyjnych, 
Prowadzenie kursów dotyczących administrowania dzia-
łalnością gospodarczą, Prowadzenie kursów dotyczących 
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie kur-
sów edukacyjnych z zakresu biznesu, Prowadzenie kursów 
edukacyjnych dotyczących zarządzania działalnością go-
spodarczą, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat 
zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie se-
minariów szkoleniowych związanych z zarządzaniem cza-
sem, Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie 
biznesu, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygoto-
wanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowy-
wania programów dokumentalnych do emisji, Przygoto-
wywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikowanie dydaktycz-
nych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów 
multimedialnych on-line, Publikowanie tekstów i obra-
zów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia 
personelu, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia w zakresie 
elektronicznego przetwarzania danych, Szkolenia w za-
kresie reklamy, Szkolenia w zakresie umiejętności bizneso-
wych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracow-
nikami, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, 
Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia 
związane z finansami, Szkolenie personelu w zakresie 
umiejętności związanych z systemami biurowymi, Szkole-
nie personelu zajmującego się finansami, Szkolenie w za-
kresie administracji, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkole-
nie związane z karierą zawodową, Szkolenie zaawansowa-
ne, Trening osobisty [szkolenie], Udostępnianie elektro-
nicznych publikacji on-line, Udostępnianie informacji do-
tyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażo-
wych wspomaganych komputerowo, Udzielanie informa-
cji i przygotowywanie raportów o postępach związanych 
z edukacją i szkoleniami, Udostępnianie z globalnej sieci 
komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być 
przeglądane, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkole-
nia kierownictwa i personelu, Usługi doradztwa edukacyj-
nego, Usługi edukacji biznesowej, Usługi edukacyjne dla 
kadry kierowniczej, Usługi edukacyjne i szkoleniowe zwią-
zane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi 
edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, Usługi edu-
kacyjne w zakresie zarządzania, Usługi edukacyjne zwią-
zane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyjne 
związane ze szkoleniem sprzedażowym, Usługi edukacyj-
ne związane z zadowoleniem klienta, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące analizy wymagań szkoleniowych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi kon-
sultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi 
kształcenia praktycznego, Usługi nauczania umiejętności 
komunikacyjnych, Usługi mentoringu biznesowego, Usłu-
gi nauczania związane z pomocą biznesową, Usługi orga-
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nizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
Usługi szkolenia dla personelu, Usługi szkolenia kadry 
w dziedzinie handlu detalicznego, Usługi szkolenia perso-
nelu działu sprzedaży, Usługi szkolenia w dziedzinie zarzą-
dzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkolenio-
we dla przemysłu, Usługi szkoleniowe dotyczące zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe do-
tyczące marketingu w handlu detalicznym, Usługi szkole-
niowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, 
Usługi szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi szkole-
niowe w zakresie logistyki, Usługi szkoleniowe w zakresie 
doradztwa do spraw zarządzania.

(210) 531889 (220) 2021 07 23
(731) AJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stare Miasto
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROS

(531) 02.09.15, 27.05.01
(510), (511) 9 Odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, 
Odzież chroniąca przed wypadkami, odzież chroniąca przed 
napromieniowaniem, odzież chroniąca przed ogniem, Odzież 
kwasoodporna, odzież odporna na działanie zasad, odzież 
odblaskowa, maski ochronne przeciwpyłowe, maski chroniące 
przed promieniowaniem cieplnym i świetlnym, filtry do ma-
sek oddechowych, maski ochronne na twarz dla robotników, 
Nakolanniki dla pracowników, ochronniki przeciwprzepięcio-
we, osłony przeciwiskrowe, aparaty oddechowe, z wyjątkiem 
sztucznego oddychania, 24 Tkaniny, tkaniny ubraniowe, tkaniny 
wodoodporne, tkaniny powlekane, 25 Odzież, Obuwie, Czapki, 
kapelusze, Odzież dla dzieci, odzież przeciwdeszczowa, odzież 
myśliwska, Odzież rybacka, Odzież dla rowerzystów, Obuwie dla 
myśliwych i wędkarzy, nakrycia głowy dla myśliwych i wędkarzy, 
bielizna termiczna, 35 Usługi w zakresie sprzedaży za pomocą 
Internetu oraz usługi w zakresie prowadzenia sklepu/hurtowni 
w zakresie towarów: tekstylia odzieżowe, tekstylia wodoodpor-
ne i tekstylia powlekane, odzież azbestowa do ochrony przed 
ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, odzież chroniąca 
przed napromieniowaniem, odzież chroniąca przed ogniem, 
Odzież kwasoodporna, odzież odporna na działanie zasad, 
odzież odblaskowa, maski ochronne przeciwpyłowe, maski 
chroniące przed promieniowaniem cieplnym i świetlnym, filtry 
do masek oddechowych, maski ochronne na twarz dla robotni-
ków, Nakolanniki dla pracowników, ochronniki przeciwprzepię-
ciowe, osłony przeciwiskrowe, aparaty oddechowe, z wyjątkiem 
sztucznego oddychania, Tkaniny, ubrania, tkaniny wodood-
porne, tkaniny powlekane, Odzież, Obuwie, Czapki, kapelusze, 
Odzież dziecięca, odzież myśliwska, Odzież rybacka, Odzież dla 
rowerzystów, Obuwie dla myśliwych i wędkarzy, nakrycia głowy 
dla myśliwych i wędkarzy, bielizna termiczna, Pokrowce na po-
jazdy, pokrowce na odzież, plandeki, Usługi przedstawicielstwa 
biznesowego.

(210) 531894 (220) 2021 07 23
(731) KAZULA MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE MOTO-GAMA, Kraśnik
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) FOLIA OCHRONNA STANDARD format: 4x5=20m² 
gr. 0.007 mm, PL Folia ochronna PE-HD zabezpiecza 
przed farbą, kurzem i wilgocią GB Cover PE-HD 
provides protection agaist paint, dust and moisture, 
D Abdeckplane PE-HD schützt vor Farbe, Staub und 
Nässe, RUS Niezastąpiona w domu i gospodarstwie 
NIEZBĘDNA DO PRAC MALARSKICH

(531) 02.01.23, 02.01.25, 18.01.05, 18.01.09, 03.01.06, 03.01.08, 
12.01.10, 12.01.15, 16.01.06, 26.05.01, 26.05.16, 26.04.02, 
24.17.01, 24.17.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01, 
28.05

(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pako-
wania, Folia ochronna.

(210) 531899 (220) 2021 07 22
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

-USŁUGOWE MLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MLEKS

(531) 25.05.02, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby 
mięsne, Drób, Dziczyzna, Wyroby garmażeryjne na bazie 
mięsa, Nabiał i substytuty nabiału, Mleko, Napoje mleczne, 
Desery mleczne, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, 
Oleje i tłuszcze, Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Krokie-
ty, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 
30 Wyroby piekarnicze i cukiernicze, Mąka, Żywność na ba-
zie mąki, Chleb, Bułki, bułki z nadzieniem, Makarony, Kluski, 
Pierogi, Pierogi z serem, Pierogi z owocami, Pierogi z serem 
i owocami, Pierogi z mięsem, Pierogi z mięsem i grzybami, 
Pierogi z kapustą i grzybami, Naleśniki, Naleśniki z serem, Na-
leśniki z owocami, Cukierki, Ciasta, Ciastka, Torty, Słodycze, 
Lody, sorbety, Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada, Czekoladki, 
Czekoladki z nadzieniem, Napoje na bazie czekolady, kawy, 
herbaty, kakao, Guma do żucia, Ryż, Kasze spożywcze, Musz-
tarda, Miód, Sosy, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Płody rol-
ne, Produkty ogrodnicze i leśne, Żywe zwierzęta, organizmy 
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do hodowli, Nasiona roślin rolniczych, 43 Usługi kawiarni, 
Usługi herbaciarni, Usługi gastronomiczne, Usługi przygoto-
wania dań (żywność, napoje) na zamówienie oraz ich dosta-
wa, Dekorowanie żywności, Dekorowanie ciast, Usługi nocle-
gowe.

(210) 531914 (220) 2021 07 23
(731) ELFA PHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociw
(540) (znak słowny)
(540) UKOI
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, Emulsje 
do twarzy i do ciała, Płyny do twarzy i do ciała, Żele do twa-
rzy i do ciała, Pianki do twarzy i do ciała, Nielecznicze oliwki 
i balsamy do skóry, Nielecznicze środki do mycia i pielęgna-
cji stóp, Mydła, Nielecznicze środki do mycia i kąpieli, Środki 
do mycia i pielęgnacji włosów, Szampony, Balsamy do wło-
sów, Odżywki do włosów, Kremy do włosów, Emulsje do wło-
sów, Płyny do włosów, Żele do włosów, Pianki do włosów, 
Środki perfumeryjne, Perfumy, Wody toaletowe i kolońskie, 
Olejki eteryczne, Dezodoranty osobiste i antyperspiranty, 
Środki do makijażu i demakijażu, Fluidy, Nielecznicze środki 
do pielęgnacji i malowania ust, Środki do pielęgnacji i ma-
lowania paznokci, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Środki do opalania i chroniące przed promie-
niowaniem ultrafioletowym, Środki do samoopalania, Prepa-
raty do depilacji, Pudry do makijażu, Pudry do kąpieli, Puder 
do ciała, Nielecznicze środki do pielęgnacji zębów i jamy ust-
nej, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze prepara-
ty toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Pianki do golenia, Żele do golenia, Balsamy po goleniu, Zapa-
chy do wnętrz i samochodów, 5 Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego 
i niemedycznego, Suplementy diety, Suplementy diety dla 
osób o specjalnych wymaganiach dietetycznych, Suplemen-
ty diety w postaci galaretki, Suplementy diety w postaci ga-
laretek, Suplementy diety zawierające albuminy, Mineralne 
dodatki do żywności, Suplementy odżywcze, Suplementy 
diety zawierające glukozę, Suplementy diety białkowe, Su-
plementy diety zawierające enzym, Suplementy diety za-
wierające alginian, Suplementy diety zawierające kazeinę, 
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety 
zawierające białko sojowe, Suplementy do zdrowej żywno-
ści wykonane głównie z minerałów, Dietetyczne substancje 
przystosowane do celów medycznych, Tabletki witaminowe, 
Suplementy witaminowe i mineralne, Preparaty witaminowe 
w postaci suplementów diety, Tabletki odchudzające, Pre-
paraty medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające 
apetyt, Napoje witaminowe, Lecznicze napoje izotoniczne, 
Lecznicze napoje mineralne, Napoje uzupełniające dietę, 
Preparaty chemiczne do ochrony skóry i celów higienicz-
nych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kosmetyki 
o właściwościach leczniczych, Maści, balsamy, kremy, emul-
sje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, 
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Herbata z ziół do ce-
lów leczniczych, Preparaty dermatologiczne.

(210) 531919 (220) 2021 07 23
(731) POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PEJ
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Oleje przemysłowe 
i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające 
i wiążące, paliwa w tym spirytus silnikowy, Materiały oświe-

tleniowe, świece i knoty do oświetlenia, Węgiel jako paliwo, 
Węgiel brunatny, Węgiel kamienny, Węgiel drzewny, Paliwa 
stałe z węgla kamiennego, Torf, Torf brykietowy, Ropa nafto-
wa, Gaz ziemny, Koks, Ropa naftowa surowa i rafinowana, 
Paliwa jądrowe, Produkty rafinacji ropy naftowej i paliw ją-
drowych, Paliwa gazowe, 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, 
Budowlane materiały metalowe, Przenośne metalowe kon-
strukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy szla-
ków kolejowych, Przewody nieelektryczne i przewody dru-
towe z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, Po-
jedyncze drobne wyroby metalowe, Rury i rurki metalowe, 
Kasy pancerne, Rudy jako kruszce, Metalowe elementy kon-
strukcyjne, Gotowe wyroby metalowe, Rudy metali, Rudy 
toru, Rudy żelaza, Rudy metali nieżelaznych, Rudy miedzi, 
Rudy cynkowo- ołowiowe, Rudy uranu, Drut metalowy [me-
tale nieszlachetne], Metale nieszlachetne i ich stopy w tym 
stal nierdzewna, Drobne wyroby metalowe, 7 Elektrownia, 
Elektryczne generatory dieslowe, Generatory elektryczne 
do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory prądu, 
Roboty przemysłowe, Roboty do zastosowania w przemy-
śle, Obrotowe maszyny elektryczne, 9 Urządzenia i przyrzą-
dy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotogra-
ficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dy-
daktycznych, Urządzenia i przyrządy elektryczne przewo-
dzące, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterują-
ce, Urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji 
dźwięku i obrazu, Magnetyczne nośniki danych, Płyty i dyski 
z nagraniami, Automaty sprzedające i mechanizmy do urzą-
dzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Maszyny li-
czące, Sprzęt przetwarzający dane i komputery, Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej, Izolowane 
druty i przewody elektryczne, Instrumenty i przyrządy po-
miarowe, kontrolne, badawcze, nawigacyjne, Systemy 
do sterowania procesami przemysłowymi, Programy kom-
puterowe do sterowania procesami przemysłowymi, 
Optyczne nośniki informacji, 11 Generatory jądrowe, Instala-
cje do elektrowni jądrowych, Instalacje do obróbki modera-
torów jądrowych i paliwowych, Reaktory jądrowe, Urządze-
nia do kogeneracji nuklearnej, Zbiorniki reaktora, Instalacje 
przemysłowe do filtrowania cieczy, Instalacje oczyszczania 
ścieków, 16 Tektura, Artykuły papiernicze do pisania, Arku-
sze papieru [artykuły papiernicze], Druki, Materiały introliga-
torskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne, Książki, 
Gazety, Czasopisma, Periodyki, Druki akcydensowe, Albumy, 
Broszury, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane 
materiały szkoleniowe, 35 Usługi organizowania targów 
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Księgowość 
i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębior-
stwa, Księgowość administracyjna, Usługi reklamy, Usługi 
zarządzania w działalności handlowej, Usługi administrowa-
nia w działalności handlowej, Usługi prac biurowych, Usługi 
sprzedaży hurtowej, detalicznej, komisowej towarów 
z branży energetycznej, paliwowej i budowlanej, Usługi 
sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych w systemie 
sieciowym, Usługi sprzedaży pojazdów samochodowych 
i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów 
samochodowych, części i akcesoriów do pojazdów samo-
chodowych i motocykli, Usługi agentów handlowych zaj-
mujących się sprzedażą paliw, rud, metali, chemikaliów 
przemysłowych, drewna, materiałów budowlanych, ma-
szyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów, mebli, 
artykułów gospodarstwa domowego, drobnych wyrobów 
metalowych, Usługi sprzedaży hurtowej półproduktów 
i odpadów pochodzenia nierolniczego, Usługi sprzedaży 
złomu, Usługi sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, Usługi sprzedaży 
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hurtowej metali i rud metali, materiałów budowlanych i wy-
posażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu 
i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 
wyrobów chemicznych, Usługi sprzedaży hurtowej obrabia-
rek, maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownic-
twie, inżynierii wodnej i lądowej, Usługi sprzedaży hurtowej 
komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, 
części elektronicznych, Usługi sprzedaży maszyn i urządzeń 
dla przemysłu, handlu i nawigacji, Usługi wynajmu maszyn 
i urządzeń stanowiących nośniki reklamowe, Usługi pozyski-
wania, systematyzacji danych do komputerowych baz da-
nych, Usługi wyszukiwania informacji w plikach komputero-
wych i wyszukiwania w komputerowych bazach danych, 
Usługi komputerowego zarządzania plikami i sortowania 
danych w bazach komputerowych, Usługi elektronicznego 
magazynowania danych lub dokumentów, Usługi rachun-
kowo-księgowe, Usługi badania rynku i opinii publicznej, 
Usługi doradztwa w działalności gospodarczej i zarządzania, 
Usługi zarządzania i kierowania w działalności gospodarczej, 
Usługi zarządzania holdingami, Usługi doradztwa w zarzą-
dzaniu i kierowaniu holdingami, Usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych, Usługi reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi wynajmowania po-
wierzchni na cele reklamowe, Usługi publikowania tekstów 
reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamo-
wych, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finanso-
wanie działalności przemysłowej, Finansowanie inwestycji 
budowlanych, Finansowanie projektów budowlanych, Fi-
nansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie projek-
tów deweloperskich, 37 Usługi budowlane, Usługi naprawy 
maszyn, urządzeń i budynków, Usługi instalacyjne, Usługi 
górnictwa, Usługi robót wydobywczych w górnictwie, Usłu-
gi górnictwa surowców energetycznych, Usługi górnictwa 
węgla kamiennego i brunatnego, Usługi górnictwa torfu, 
Usługi górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, Usługi 
górnictwa rud uranu i toru, Usługi górnictwa surowców in-
nych niż energetyczne, Usługi górnictwa rud metali, rud że-
laza, rud metali nieżelaznych, rud miedzi, rud cynkowo - oło-
wiowych, Usługi poboru wody, Usługi instalowania, napra-
wy, konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników 
lotniczych, samochodowych i motocyklowych, Usługi insta-
lowania, naprawy, konserwacji maszyn ogólnego przezna-
czenia, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji maszyn 
dla górnictwa i budownictwa, Usługi instalowania, naprawy, 
konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic 
i transformatorów, Usługi instalowania, naprawy, konserwa-
cji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, Usługi 
instalowania, naprawy, konserwacji instrumentów i przyrzą-
dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, 
nawigacyjnych, Usługi przygotowywania terenu pod budo-
wę, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, Usługi ro-
bót ziemnych, Usług wykonywania wykopów i wierceń geo-
logiczno - inżynierskich, Usługi wznoszenia kompletnych 
budynków i budowli lub ich części, Usługi budowy obiek-
tów inżynierii lądowej i wodnej, Usługi wykonywania robót 
ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budyn-
ków, Usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych 
obiektów mostowych, przesyłowych obiektów liniowych: 
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych 
i telekomunikacyjnych, rozdzielczych obiektów liniowych: 
rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyj-
nych, obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów inży-
nierskich, Usługi wykonywania robót budowlanych monta-
żu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabry-
kowanych, Usługi wykonywania konstrukcji i pokryć dacho-
wych, Usługi wykonywania robót budowlanych drogowych, 
Usługi budowy dróg kołowych i szynowych, Usługi robót 

nawierzchniowych dla potrzeb budowy obiektów sporto-
wych, Usługi budowy portów morskich, Usługi wykonywa-
nia specjalistycznych robót budowlanych, Usługi stawiania 
rusztowań, Usługi robót związanych z fundamentowaniem, 
wznoszeniem konstrukcji stalowych, Usługi wykonywania 
robót budowlanych murarskich, Usługi wykonywania insta-
lacji budowlanych, elektrycznych, Usługi wykonywania in-
stalacji elektrycznych budynków i budowli, Usługi wykony-
wania instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Usługi in-
stalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz rucho-
mych schodów, Usługi wykonywania robót budowlanych 
izolacyjnych, Usługi wykonywania instalacji cieplnych, wod-
nych, wentylacyjnych i gazowych, Usługi wykonywania in-
stalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, Usługi 
wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, Usługi wy-
konywania instalacji gazowych, Usługi wykonywania insta-
lacji budowlanych, Usługi wykonywania robót budowla-
nych wykończeniowych, tynkowania, zakładania stolarki 
budowlanej, Usługi wykładania podłóg i ścian, Usługi po-
sadzkarstwa, Usługi tapetowania i oblicowywania ścian, 
Usługi malowania i szklenia, Usługi wynajmu sprzętu bu-
dowlanego i burzącego, maszyn i urządzeń budowlanych, 
Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsłu-
gą operatorską, Usługi naprawy i konserwacji pojazdów sa-
mochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobiste-
go i domowego, Usługi sprzątania i czyszczenie obiektów, 
Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budo-
wa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa elek-
trowni, Budowa elektrowni jądrowych, Budowa fundamen-
tów, Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa 
kotłów nuklearnych, Budowa reaktorów jądrowych, Budowa 
zakładów wzbogacania uranu, Demontaż energetycznych 
linii przesyłowych, Nadzór budowlany, Przygotowywanie 
terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka kon-
strukcji, Zarządzanie projektem budowy, 39 Usługi transpor-
towe, Usługi pakowania i składowania towarów, Usługi orga-
nizowania podróży, Usługi zaopatrywania w energię elek-
tryczną, gaz i wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną 
i gorącą wodę, Usługi dystrybucji energii elektrycznej, Usłu-
gi przesyłania energii elektrycznej, Usługi dystrybucji paliw 
gazowych w systemie sieciowym, Usługi dystrybucji ciepła 
jako pary wodnej i gorącej wody, Usługi zaopatrywania 
w wodę, dystrybucji wody, Usługi pomocy drogowej, Usługi 
holowania, Usługi transportu: transportu lądowego, rurocią-
gowego, wodnego, transportu drogowego towarów, trans-
portu drogowego towarów pojazdami specjalizowanymi, 
transportu wodnego morskiego i przybrzeżnego, transpor-
tu morskiego, transportu wodnego śródlądowego, trans-
portu lotniczego, Usługi przeładunku, Usługi magazynowa-
nia i przechowywania towarów, Usługi magazynowania 
i przechowywania towarów w portach morskich, magazy-
nowania i przechowywanie towarów w portach śródlądo-
wych, Usługi przeładunku towarów w portach morskich, 
śródlądowych, Usługi agencji transportowych, Usługi mor-
skich agencji transportowych, Usługi śródlądowych agencji 
transportowych, Usługi organizowania turystyki, Usługi po-
średników turystyki, Usługi agentów turystycznych, Usługi 
pocztowe, Usługi dostarczania przesyłek, Usługi dystrybucji 
przesyłek, paczek, gazet, listów, korespondencji, Usługi ku-
rierskie, Usługi wynajmu samochodów osobowych, środ-
ków transportu, środków transportu lądowego, wodnego, 
lotniczego, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem 
energii elektrycznej, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie 
energii elektrycznej w elektrowni jądrowej, Usługi obróbki 
materiałowej, Usługi brykietowania, Usługi produkcji brykie-
tów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, Usłu-
gi odzyskiwania węgla kamiennego z hałd, Usługi wzboga-
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cania brykietowania torfu, Usługi poligraficzne, Usługi dru-
karskie, Usługi drukowania litograficznego i offsetowego, 
Usługi drukowania rysunków i gazet, Usługi introligatorskie, 
Usługi wytwarzania koksu, Usługi koksowania węgla, Usługi 
wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, 
Usługi wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji 
ropy naftowej, Usługi wytwarzania i przetwarzania paliw ją-
drowych, Usługi obróbki metali i nakładania powłok na me-
tale, obróbki mechanicznej elementów metalowych, Usługi 
gospodarowania odpadami, Usługi przetwarzania odpa-
dów, Usługi recyklingu odpadków i odpadów, spalania 
i niszczenia odpadów, przetwarzania odpadów metalowych 
i niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, Usługi 
wytwarzania energii elektrycznej, gazu, ciepła jako pary 
wodnej i gorącej wody, Usługi wytwarzania paliw gazo-
wych, Usługi uzdatniania wody, 41 Usługi organizowania 
targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Usługi 
nauczania, kształcenia, rozrywki, Usługi sportowe i kultural-
ne, Usługi wydawnicze, Usługi wydawania książek, gazet, 
czasopism, wydawnictw periodycznych, nagrań dźwięko-
wych, Usługi publikowania książek, tekstów innych niż tek-
sty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznych on-line, 
książek i periodyków, Usługi edukacji, Usługi szkolnictwa 
zawodowego i technicznego, Usługi kształcenia ustawicz-
nego dorosłych, Usługi kształcenia i nauczania, Usługi kultu-
ry fizycznej, Usługi organizowania zawodów sportowych, 
Usługi wynajmowania stadionów i obiektów sportowych, 
42 Usługi projektowania technicznego związane z elek-
trowniami, Usługi wykonywania badań naukowych i tech-
nicznych oraz ich projektowanie, Usługi wykonywania ba-
dań i analiz przemysłowych, Usługi projektowania i rozwoju 
komputerowego sprzętu i oprogramowania, Usługi repro-
dukcji zapisanych nośników informacji i komputerowych 
nośników informacji, Usługi doradztwa w zakresie sprzętu 
komputerowego, Usługi aktualizacji, instalacji, konserwacji, 
powielania, projektowania, wypożyczania oprogramowania 
komputerowego i systemów komputerowych, Usługi edycji 
oprogramowania komputerowego, Usługi wykonywania 
prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodni-
czych i technicznych, nauk matematyczno-fizycznych 
i astronomii, nauk chemicznych, nauk o ziemi, nauk biolo-
gicznych i środowiska naturalnego, nauk leśnych, rolniczych 
i weterynaryjnych i nauk technicznych, Usługi projektowa-
nia budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 
Usługi geologiczno-poszukiwawczo-rozpoznawcze, Usługi 
wykonywania ekspertyz geologicznych, Usługi poszukiwań 
geologicznych, Usługi wykonywania badań geologicznych 
oraz wykonywania badań i analiz technicznych, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi higieny i troski 
o urodę ludzi i zwierząt, Usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnic-
twa, Usługi upraw roślin przemysłowych, Usługi upraw wa-
rzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkar-
skich, upraw grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodni-
czych, Usługi szkółkarstwa roślin sadowniczych i ozdob-
nych, Usługi szkółkarstwa leśnego, Usługi gospodarki leśnej, 
Usługi szpitali, klinik medycznych, lecznic, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi pomocy społecznej, Usługi ochrony 
zdrowia ludzkiego, Usługi stomatologiczne, 45 Usługi 
ochrony mienia i osób, Usługi detektywistyczne i ochroniar-
skie, Usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi 
ochrony cywilnej, Usługi prawne, Usługi mediacji i arbitrażu, 
Usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywła-
maniowych, Usługi licencjonowania programów kompute-
rowych, Usługi kontroli fabryk dla celów bezpieczeństwa, 
Usługi gaszenia pożarów.

(210) 531922 (220) 2021 07 24
(731) HAGANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 26.04.01, 26.04.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności 
i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych.

(210) 531933 (220) 2021 07 23
(731) MOCNY MAJSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mocny Majster PROUCENT DOMÓW NATURALNYCH

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.12, 26.04.09, 07.03.11
(510), (511) 19 Tynk ekologiczny, 37 Usługi budowlane.

(210) 531936 (220) 2021 07 26
(731) BARANOWSKI CEZARY, Bolszewo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domki California

(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Wy-
najem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem 
domów letniskowych, Wynajem zakwaterowania na urlop, 
Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach 
i mieszkaniach wakacyjnych, Usługi hotelowe.



Nr  ZT34/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 107

(210) 531947 (220) 2021 07 23
(731) ZAGÓRSKI TOMASZ WARSZTAT SAMOCHODOWY, 

Poznań
(540) (znak słowny)
(540) przeglądownia
(510), (511) 37 Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie 
i obsługa], Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 
Usługi napraw awarii pojazdów, 42 Testowanie [kontrola] po-
jazdów pod kątem sprawności.

(210) 531957 (220) 2021 07 26
(731) TSALLOS THEOKLITOS BOWTECH, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOWEN POLSKA Technika Bowena

(531) 01.17.25, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe w zakresie technik manu-
alnych oddziaływania na ciało.

(210) 531961 (220) 2021 07 26
(731) ROLPOL OŁDAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szepietowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lider NAWOZY WAPNIOWE

(531) 05.07.01, 05.07.03, 26.04.02, 26.11.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rol-
nictwa, Nawozy do gleb.

(210) 531962 (220) 2021 07 26
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(210) 531965 (220) 2021 07 23
(731) AVENTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w kom-
puterowych bazach danych, badanie opinii publicznej. 
analizy kosztów, reklama, komputerowe bazy danych (po-
zyskiwanie danych do -), telemarketing, administrowanie 
programami lojalności konsumenta, handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług. profilowanie konsumentów do celów komercyjnych 
lub marketingowych. promocja sprzedaży dla osób trzecich. 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, roz-
powszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze-
dawców towarów i usług, 36 Agencje kredytowe, analizy 
finansowe, bankowość on-line, crowdfunding, doradztwo 
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubez-
pieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, 
handel walutami i wymiana walut, inwestycje finansowe, 
inwestycje kapitałowe, pożyczki [finansowanie], pożyczki ra-
talne, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, udo-
stępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony 
internetowej, udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, 
udzielanie informacji finansowych, usługi aktuarialne, usługi 
badań dotyczących finansów, usługi finansowania, wymiana 
finansowa waluty wirtualnej.

(210) 531967 (220) 2021 07 26
(731) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- 
-AKCYJNA, Morszków

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO MROŹNA PAKA

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożo-
ne mieszanki owocowo-warzywne.

(210) 531974 (220) 2021 07 26
(731) KOZERSKA KARINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SBV STRATEGIC BRAND VENTURES
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Nagra-
nia audio, wideo, multimedialne, Pliki zapisane z danymi, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradzanie 
przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Konsultacje 
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi 
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Pośrednic-
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Kampanie marketingowe, Rozpowszechnianie 



108 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2021

materiałów reklamowych/promocyjnych, Produkcja/opra-
cowywanie materiałów reklamowych/promocyjnych, Opra-
cowywanie/publikacje materiałów reklamowych, Produkcja 
filmów reklamowych, Przetwarzanie tekstu, Zarządzanie 
plikami danych, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie personelu 
w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tek-
stu, Szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, Usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów szkoleniowych, Doradztwo zawodowe 
i coaching.

(210) 531975 (220) 2021 07 26
(731) KOZERSKA KARINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) STRATEGIC BRAND VENTURES KARINA KOZERSKA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Na-
grania audio, wideo, multimedialne, Pliki zapisane z dany-
mi, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Do-
radzanie przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym 
w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo w zakre-
sie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produk-
tu, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów 
sprzedaży, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz ba-
dania rynkowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie 
reklamy, marketingu i promocji, Wprowadzanie na rynek 
nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji 
produktów, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprze-
daż produktów, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi 
w zakresie strategii rozwoju marki, Kampanie marketingo-
we, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych/promo-
cyjnych, Produkcja/opracowywanie materiałów reklamo-
wych/promocyjnych, Opracowywanie/publikacje materia-
łów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Prze-
twarzanie tekstu, Zarządzanie plikami danych, 41 Naucza-
nie i szkolenia, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenie personelu w zakresie umiejętności 
związanych z przetwarzaniem tekstu, Szkolenia personelu, 
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia w dzie-
dzinie biznesu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, 
Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowni-
ków, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygoto-
wywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
szkoleniowych, Doradztwo zawodowe i coaching.

(210) 531976 (220) 2021 07 26
(731) KOZERSKA KARINA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) SBV KARINA KOZERSKA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Nagra-
nia audio, wideo, multimedialne, Pliki zapisane z danymi, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradzanie 
przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym w zakresie 
prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo w zakresie działalno-

ści gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Konsultacje 
w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi 
analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, 
Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Pośrednic-
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Usługi 
w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii roz-
woju marki, Kampanie marketingowe, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych/promocyjnych, Produkcja/opra-
cowywanie materiałów reklamowych/promocyjnych, Opra-
cowywanie/publikacje materiałów reklamowych, Produkcja 
filmów reklamowych, Przetwarzanie tekstu, Zarządzanie 
plikami danych, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne 
i instruktażowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie personelu 
w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tek-
stu, Szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkolenia 
w dziedzinie zarządzania, Usługi konsultacyjne związane 
ze szkoleniami pracowników, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów szkoleniowych, Doradztwo zawodowe 
i coaching.

(210) 531979 (220) 2021 07 27
(731) KOZŁOWSKA ILONA, Kielce
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dezynpol

(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami i artykułami do tępienia szkodników, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z preparatami i artykułami do tę-
pienia szkodników, 37 Dezynfekcja, Zwalczanie szkodników 
i dezynfekcja, Deratyzacja, Niszczenie szkodników, Elimino-
wanie robactwa [inne niż w rolnictwie].

(210) 531981 (220) 2021 07 26
(731) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M 

GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) (znak słowny)
(540) Canario Cafe
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy 
do kawy espresso, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Domo-
we ekspresy do kawy [elektryczne], Kapsułki do kawy, puste, 
do elektrycznych ekspresów do kawy, Chłodziarki do mleka, 
Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne dzbanki do kawy wy-
posażone w zaparzacz, Elektryczne automaty do espresso, 
Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne filtry do kawy, 
Elektryczne młynki do kawy, 21 Ekspresy do kawy nieelek-
tryczne, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Ekspresy do zaparza-
nia kawy, Nieelektryczne młynki do kawy, Młynki do kawy, 
Dzbanki do kawy, Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, 
Filtry do kawy nieelektryczne, Filtry do kawy papierowe, 
Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Filtry do kawy, 
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy 
do kawy, 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa 
rozpuszczalna, Czekoladowa kawa, Kawa niepalona, Kawa 
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aromatyzowana, Kawa słodowa, Torebki z kawą, Kapsułki 
z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Mieszanki kawowe, 
Ziarna kawy, Palone ziarna kawy.

(210) 531982 (220) 2021 07 26
(731) GREHEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dyzin
(540) (znak słowny)
(540) CENT (CultureEcologyNatureTechnology)
(510), (511) 3 Kosmetyki.

(210) 531996 (220) 2021 07 27
(731) CHROSTEK MARZENA, Truskaw
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA MISTRZÓW BIKE 13

(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Organizacja zawodów dotyczących pojazdów 
mechanicznych, Nauka jazdy na motocyklu.

(210) 531998 (220) 2021 07 26
(731) DYKO MARCIN, BOĆKOWSKI PAWEŁ DB 

KONSTRUKCJE SPÓŁKA CYWILNA, Zaruzie
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB KONSTRUKCJE

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Balustrady meta-
lowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barier-
ki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, 
Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe 
metalowe, Biały metal, Blacha (Opakowania blaszane z białej -), 
Blacha [płyty, arkusze], Blacha stalowa cienka, Boazeria meta-
lowa, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz 
(Wyroby artystyczne z -), Bydło (Łańcuchy dla -), Cermetale 
[spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy metalowe, Cyfry i lite-
ry [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki 
metalowe, Dachy (Pokrycia -) metalowe, Deflektory komino-
we metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami me-
talowymi, Drobne wyroby metalowe, Drut kolczasty, Drut 
metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut ze stali, Drzwi me-
talowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dystrybutory worecz-
ków na psie odchody, mocowane, z metalu, Dzwonki dla 
zwierząt, Dzwony i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z meta-
lu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, 
Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Emblematy do po-
jazdów metalowe, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia 
cynowa [staniol], Formy, Formy odlewnicze metalowe, Gałki 

[uchwyty] metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe 
z szeroką główką [ćwieki], Gzymsy (Formy, odlewy -) metalo-
we, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania kotłów metalowe, 
Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki spinaczkowe z me-
talu [sprzęt wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi z metalu, 
Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane przy 
malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefo-
niczne metalowe, Kajdanki, Kanalizacja (Rury rozgałęźne do -) 
metalowe, Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalo-
we], Kasy pancerne, Kasy pancerne [metalowe lub niemeta-
lowe], Klamry [zaciski] metalowe, Klamry pasów maszyno-
wych, metalowe, Klatki (Metalowe -) dla dzikich zwierząt, 
Kłódki, Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe, Kołki meta-
lowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe trzony me-
talowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstruk-
cje metalowe (szkielety ramowe -) [budownictwo], Konstruk-
cje nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe [budow-
nictwo], Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze 
samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, Kowadła, 
Kowadła [przenośne], Kółka metalowe do kluczy, z metali 
nieszlachetnych, Kółka samonastawne do mebli metalowe, 
Kratownice [kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty 
metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule 
stalowe, Kurniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilo-
wane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje 
metalowe], Lut [twardy] (stopy na -), Lut ze srebra, Lut ze zło-
ta, Lutowanie (Drut do -) metalowy, Lutowanie [twarde] (prę-
ty do -) metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpie-
czające, metalowe, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do -) 
metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Maszty [słupy] meta-
lowe, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe Ma-
teriały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materiały zbroje-
niowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbroje-
niowe do przewodów rurowych, metalowe, Metalowe bran-
soletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprę-
żonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozow-
niki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancer-
ne, Metalowe drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe 
kątowniki stalowe, Metalowe kołatki do drzwi, Metalowe ko-
sze dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty 
flagowe, Metalowe maszty flagowe do trzymania w rękach, 
Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe 
obudowy kominkowe, Metalowe opancerzenie z płyt, Meta-
lowe paliki do roślin lub drzew, Metalowe płytki ścienne, Me-
talowe podziałki [przegrody], Metalowe pojemniki do wy-
miany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi 
ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów, 
Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Me-
talowe rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Me-
talowe taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wan-
ny, Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe 
urządzenia zamykające do drzwi, Metalowe wieszaki na tor-
by, Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zasuwy 
do drzwi, Mieszanie zaprawy (Kastry do -) metalowe, Nad-
proża metalowe, Nagrobki (Pomniki metalowe -), Nagrobki 
metalowe, Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalo-
we [zaciski naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaci-
ski naprężające], Naprężanie (Zaciski do -), Narzędzia (skrzynki 
do -) z metalu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki 
na liny [chomątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na ręko-
jeści [z metalu], Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich 
metalowe, Nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nie-
elektryczne urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne 
urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, Numery do-
mów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ła-
dunków, metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obudo-
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wy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki 
drzwiowe metalowe, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia 
metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny metalowe [bu-
dowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], 
Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjo-
we metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek 
metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe 
(ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe 
do mebli, Okucia metalowe do okien, Okucia okienne 
(ozdobne), metalowe, Okucia stosowane w budownictwie, 
metalowe, Osłony do rur metalowe, Osłony drzew, metalo-
we, Ościeżnice metalowe, Palety do transportu wewnętrzne-
go metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki metalo-
we, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyjne me-
talowe, Parkany metalowe, Platformy prefabrykowane meta-
lowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalowe do użytku 
w budownictwie, Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodni-
kowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, 
Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki re-
gulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Pod-
kowy (Gwoździe, hufnale do -), Podłogi metalowe, Pojemniki 
[kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, 
Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki 
pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia 
metalowe ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów meta-
lowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje meta-
lowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Progi metalo-
we, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne 
struktury metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pu-
dełka z metali nieszlachetnych, Rolety zewnętrzne metalo-
we, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn], Ruchome 
metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rudy metali, 
Rury ściekowe metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach 
otwartych], Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do za-
suw okiennych, Rygle okienne metalowe, Schody (Obudowy -) 
metalowe, Silosy metalowe, Skrobaczki do obuwia [umiesz-
czone przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki 
na narzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe, Słupy meta-
lowe [elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalo-
we, Słupy telegraficzne, metalowe, Sprężyny [drobnica meta-
lowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, 
Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, 
Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, 
Sufity, metalowe, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki ima-
deł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety 
konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety me-
talowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyl-
dy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki z pali, metalowe [pali-
sady], Ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], Śledzie 
do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów, me-
talowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Ta-
blice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalo-
we, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Ta-
śmy do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tu-
bingi (Obudowy -) metalowe, Uliczne kanały ściekowe meta-
lowe, Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem -), 
metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] me-
talowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe 
[budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, 
Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolni-
czych, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur 
i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki ob-
rotowe do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia 
do pojemników metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminują-
ce trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski 
metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żela-
zne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Za-

wiasy metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części 
maszyn] metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Mate-
riały -) do betonu, metalowe, Złącza metalowe do łańcu-
chów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, 
niemechaniczne, metalowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaci-
ski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, 7 Betoniarki, 
Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], 
Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Części hamulco-
we, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczal-
nie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie 
[części maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do dru-
ku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, 
Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Do-
jarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż 
do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, 
Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia 
i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, Elektryczne przyrządy 
do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektrycz-
ne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolni-
cze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn 
lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne 
maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne 
[części maszyn], Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, 
Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolni-
czych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów 
śnieżnych, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice wiertarskie 
[części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrę-
tek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrau-
liczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, 
Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje 
do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, 
Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterownicze 
do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, Kamienie 
młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Koła garncarskie, Koła 
maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przę-
dzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, 
Kondensatory pary [części maszyn], Koparki jednoczerpako-
we mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], Korbo-
wody do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], 
Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyładowcze me-
chaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części ma-
szyn], Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łuskarki ziarna, 
Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki 
do siekania mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, 
Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny do budowy dróg, Ma-
szyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego 
obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Ma-
szyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do glazurowania, Maszyny do grawerowania, 
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Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Ma-
szyny do mieszania, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny 
do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji ma-
sła, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny do strzyżenia 
sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do ubija-
nia, Maszyny do układania szyn, Maszyny do uprawiania zie-
mi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, 
Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Maszy-
ny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza, 
Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny 
do wyżymania prania, Maszyny do zamykania butelek, Ma-
szyny do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny drukar-
skie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny farbiarskie, Maszyny 
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny ko-
piące rowy [pługi], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, 
elektryczne, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny od-
lewnicze i do formowania, Maszyny podziałowe, Maszyny 
przemysłowe do produkcji papierosów, Maszyny rolnicze, 
Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do celów przemysło-
wych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Mecha-
niczne podajniki paszy dla zwierząt, Miechy [części maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Młocarnie, Młotki [części maszyn], Młoty dźwi-
gniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki 
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki do mielenia 
mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcz-
nym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki 
kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodko-
we, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Na-
rzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, Nitownice 
[maszyny], Noże [części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiar-
ki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe 
do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy 
łożysk do maszyn, Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, 
Osłony maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [czę-
ści maszyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pako-
warki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, 
Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podno-
śników, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silni-
ków, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, 
Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tłokowe, 
Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety 
[narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, 
elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płucz-
karki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cier-
ne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty pro-
dukcji, przechowywania i załadunku [FPSO], Pneumatyczne 
urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki [czę-
ści maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki taśmy 
klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części maszyn], 
Podnośniki [dźwigi], Podnośniki [urządzenia], Podnośniki 
pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Pod-
stawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elek-
tryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [czę-
ści maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy baseno-
we do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji 

grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrod-
kowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, 
Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasownice, Prasy [maszy-
ny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy do wina, 
Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do ma-
szyn, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, 
Przecinaki do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przecinarki łu-
kowe, Przegrzewacze [kotły], Przekładnie do maszyn, Prze-
kładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
kładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, 
inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu 
obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Przenośniki, 
Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie 
(Instalacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory 
[części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regu-
latory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników 
elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-
mysłowe, Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkiele-
tów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elek-
tryczne, Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki nożne do moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze pary], 
Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do po-
duszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Sil-
niki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki od-
rzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Sil-
niki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części 
maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, 
Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne niż do po-
jazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części ma-
szyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawar-
ki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, 
Sprężyny [części maszyn], Ssawki do odkurzaczy, Stojany [sta-
tory], Stoły do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], Strugarki 
wzdłużne, Suporty [części maszyn], Suszarki wirowe [bez 
podgrzewania], Suwnice pomostowe, Szczotki [części ma-
szyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki 
prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części 
maszyn], Szycie (Maszyny do -), Śrubokręty elektryczne, Świ-
dry wiertnicze [części maszyn], Tamborki do maszyn hafciar-
skich, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki do amortyza-
torów, Tokarki, Torby do odkurzaczy, Transportery pneuma-
tyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne 
niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Tympany [części 
maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części maszyn], Uchwy-
ty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części 
maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszcze-
nia parowe, Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia 
naczyń stołowych, Urządzenia do polerowania parkietów 
woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu 
do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania [ma-
szyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkani-
zacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia mechaniczne 
do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urzą-
dzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszcze-
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niom do silników, Urządzenia przeładunkowe do załadunku 
i wyładunku, Walcarki, Walce do walcarki, Walce drogowe, 
Wałki drukarskie do maszyn, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne 
elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Wyciągi [dźwigi], Wykończarki 
[maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wy-
tłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Zamiatarki dro-
gowe [samojezdne], Zawory [części maszyn], Zawory ciśnie-
niowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], 
Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrze-
blarki, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązał-
ki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 35 Badania 
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w za-
kresie zarządzania biznesem, Ekonomiczne prognozy, Orga-
nizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowa-
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Udostępnianie infor-
macji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla 
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Wyceny handlowe, Zapewnianie platformy inter-
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
w zakresie zamówień handlowych, zgrupowanie na rzecz 
osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać 
i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach, po-
przez Internet z: wyrobami budowlanymi, metalowymi, 
z tworzyw sztucznych, z przeznaczeniem dla osób niepełno-
sprawnych, a w szczególności: Altany konstrukcje z metalu, 
Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach 
metalowe, Barierki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki 
[beczki] metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalo-
we], Belki stropowe metalowe, Biały metal, Blacha (Opakowa-
nia blaszane z białej -), Blacha [płyty, arkusze], Blacha stalowa 
cienka, Boazeria metalowa, Bramki wejściowe kołowrotowe, 
Bramy metalowe, Brąz (Wyroby artystyczne z -), Bydło (Łań-
cuchy dla -), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chle-
wy metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjąt-
kiem czcionek, Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki 
metalowe, Dachówki metalowe, Dachy (Pokrycia -) metalo-
we, Deflektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe, 
Drabiny ze stopniami metalowymi, Drobne wyroby metalo-
we, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], 
Drut ze stali, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, 
Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, 
z metalu, Dzwonki dla zwierząt, Dzwony i dzwonki, Dźwię-
koszczelne budki z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, 
Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalo-
we, Emblematy do pojazdów metalowe, Etykiety metalowe, 
Folia aluminiowa, Folia cynowa [staniol], Formy, Formy od-
lewnicze metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe, Groby meta-
lowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Gzymsy 
(Formy, odlewy -) metalowe, Gzymsy metalowe, Haki do wie-

szania kotłów metalowe, Haki do wieszania ubrań, metalowe, 
Haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Harmo-
nijkowe drzwi z metalu, Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, 
Kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, 
metalowe, Kabiny telefoniczne metalowe, Kajdanki, Kanaliza-
cja (Rury rozgałęźne do -) metalowe, Kasetki na pieniądze 
[metalowe lub niemetalowe], Kasy pancerne, Kasy pancerne 
[metalowe lub niemetalowe], Klamry [zaciski] metalowe, 
Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki (Metalowe -) 
dla dzikich zwierząt, Kłódki, Kołki do ścian, metalowe, Kołki 
metalowe, Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalowe, 
Kominowe trzony metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje 
metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe -) [bu-
downictwo], Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Kon-
strukcje stalowe [budownictwo], Kostka brukowa metalowa, 
Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] 
metalowe, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalowe 
do kluczy, z metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne 
do mebli metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratowni-
ce metalowe, Kraty metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzie-
niowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Listwy 
metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, 
Lodowiska [konstrukcje metalowe], Lut [twardy] (stopy na -), 
Lut ze srebra, Lut ze złota, Lutowanie (Drut do -) metalowy, 
Lutowanie [twarde] (pręty do -) metalowe, Łańcuchy metalo-
we, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Łupki, płytki da-
chowe (Zaczepy do -) metalowe, Łuszczone pręty metalowe, 
Maszty [słupy] metalowe, Maszty ze stali, Materiały konstruk-
cyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy szlaków 
kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, meta-
lowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych meta-
lowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, me-
talowe, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe 
butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego po-
wietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na sta-
łe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Me-
talowe kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe ko-
łatki do drzwi, Metalowe kosze dachowe do użytku w bu-
downictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe maszty 
flagowe do trzymania w rękach, Metalowe materiały kon-
strukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, 
Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub 
drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [prze-
grody], Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe 
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelek-
trycznymi, Metalowe pokrycia dachów, Metalowe rampy dla 
pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe rury odpływo-
we, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety 
ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe 
urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia 
zamykające do drzwi, Metalowe wieszaki na torby, Metalowe 
wsporniki do mebli, Metalowe zasuwy do drzwi, Mieszanie 
zaprawy (Kastry do -) metalowe, Nadproża metalowe, Na-
grobki (Pomniki metalowe -), Nagrobki metalowe, Nakrętki 
śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski naprężają-
ce], Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Na-
prężanie (Zaciski do -), Narzędzia (skrzynki do -) z metalu [pu-
ste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] 
metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], 
Nawijarki niemechaniczne do węży giętkich metalowe, Nie-
elektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne urzą-
dzenia do otwierania okien, Nieelektryczne urządzenia 
do zamykania okien, Nity metalowe, Numery domów nie-
świecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, 
metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obudowy grobów 
metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe meta-
lowe, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okien-
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nice metalowe, Okładziny metalowe [budowlane], Okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Okna metalowe, 
Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, 
Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Oku-
cia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) meta-
lowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia 
metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, 
Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Osłony 
do rur metalowe, Osłony drzew, metalowe, Ościeżnice meta-
lowe, Palety do transportu wewnętrznego metalowe, Palety 
załadowcze metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne 
metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalo-
we, Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki 
ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płyt-
ki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty 
do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty 
pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], 
Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale 
do -), Podłogi metalowe, Pojemniki [kasety, paki] metalowe, 
Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe 
[magazynowanie, transport], Pojemniki pływające metalo-
we, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian 
[budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki 
metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty 
[słupki] ogrodzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowad-
nice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury 
metalowe, Ptaszarnie [konstrukcje metalowe], Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, blo-
ki metalowe [inne niż do maszyn], Ruchome metalowe scho-
dy pokładowe dla pasażerów, Rudy metali, Rury ściekowe 
metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], 
Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okien-
nych, Rygle okienne metalowe, Schody (Obudowy -) metalo-
we, Silosy metalowe, Skrobaczki do obuwia [umieszczone 
przed drzwiami], Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na na-
rzędzia metalowe [puste], Słupy metalowe, Słupy metalowe 
[elementy konstrukcyjne], Słupy ogłoszeniowe metalowe, 
Słupy telegraficzne, metalowe, Sprężyny [drobnica metalo-
wa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, 
Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, 
Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, 
Sufity, metalowe, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki ima-
deł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety 
konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety me-
talowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyl-
dy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki z pali, metalowe [pali-
sady], Ściany (pokrycia -) metalowe [budownictwo], Śledzie 
do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów, me-
talowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Ta-
blice sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalo-
we, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Ta-
śmy do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tu-
bingi (Obudowy -) metalowe, Uliczne kanały ściekowe meta-
lowe, Urządzenie odstraszające ptaki (Poruszane wiatrem -), 
metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części schodów] me-
talowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe 
[budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, 
Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolni-
czych, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur 
i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki ob-
rotowe do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia 
do pojemników metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminują-
ce trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski 
metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żela-
zne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Za-
wiasy metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części 
maszyn] metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Mate-

riały -) do betonu, metalowe, Złącza metalowe do łańcu-
chów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nieświecące, 
niemechaniczne, metalowe, Żelazo (napinacze taśm -) [zaci-
ski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, Betoniarki, Bęb-
ny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], 
Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Części hamulco-
we, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczal-
nie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie 
[części maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do dru-
ku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, 
Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Do-
jarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż 
do automatów do gier, Drukarki 3D, Dynama do rowerów, 
Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia 
i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, Elektryczne przyrządy 
do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektrycz-
ne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania 
okien, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektrycz-
ne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domo-
wego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrze-
warki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Elewatory rolni-
cze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki], Filtry [części maszyn 
lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne 
maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne 
[części maszyn], Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic 
maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią 
gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, 
Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolni-
czych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów 
śnieżnych, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice wiertarskie 
[części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrę-
tek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrau-
liczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urzą-
dzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, 
Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje 
do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, 
Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czysz-
czenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterownicze 
do maszyn i silników, Kafary [maszyny], Kalandry, Kamienie 
młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki 
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Koła garncarskie, Koła 
maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przę-
dzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, 
Kondensatory pary [części maszyn], Koparki jednoczerpako-
we mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], Korbo-
wody do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], 
Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyładowcze me-
chaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części ma-
szyn], Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], 
Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne 
[maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowa-
nia], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy 
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łuskarki ziarna, 
Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki 
do siekania mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, 
Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny do budowy dróg, Ma-
szyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego 
obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Ma-
szyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do glazurowania, Maszyny do grawerowania, 
Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Ma-
szyny do mieszania, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny 
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do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny 
do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny 
do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskie-
go, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji ma-
sła, Maszyny do produkcji papieru, Maszyny do strzyżenia 
sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do ubija-
nia, Maszyny do układania szyn, Maszyny do uprawiania zie-
mi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, 
Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Maszy-
ny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza, 
Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny 
do wyżymania prania, Maszyny do zamykania butelek, Ma-
szyny do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny drukar-
skie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny farbiarskie, Maszyny 
i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, Maszyny ko-
piące rowy [pługi], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, 
elektryczne, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny od-
lewnicze i do formowania, Maszyny podziałowe, Maszyny 
przemysłowe do produkcji papierosów, Maszyny rolnicze, 
Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do celów przemysło-
wych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Mecha-
niczne podajniki paszy dla zwierząt, Miechy [części maszyn], 
Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów 
domowych, Młocarnie, Młotki [części maszyn], Młoty dźwi-
gniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki 
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki do mielenia 
mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcz-
nym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki 
kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodko-
we, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Na-
rzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym 
niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, Nitownice 
[maszyny], Noże [części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], Obrabiar-
ki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe 
do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy 
łożysk do maszyn, Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, 
Osłony maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [czę-
ści maszyn], Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pako-
warki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, 
Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podno-
śników, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silni-
ków, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, 
Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tłokowe, 
Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety 
[narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, 
elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety 
pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płucz-
karki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cier-
ne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty pro-
dukcji, przechowywania i załadunku [FPSO], Pneumatyczne 
urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia 
do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, 
Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki [czę-
ści maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki taśmy 
klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części maszyn], 
Podnośniki [dźwigi], Podnośniki [urządzenia], Podnośniki 
pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Pod-
stawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elek-
tryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [czę-
ści maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy baseno-
we do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji 
grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrod-
kowe, Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, 

Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasownice, Prasy [maszy-
ny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy do wina, 
Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do ma-
szyn, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, 
Przecinaki do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przecinarki łu-
kowe, Przegrzewacze [kotły], Przekładnie do maszyn, Prze-
kładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
kładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, 
inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu 
obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Przenośniki, 
Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie 
(Instalacje do -), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy 
do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do przeno-
szenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy 
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory 
[części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regu-
latory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników 
elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-
mysłowe, Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkiele-
tów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszy-
ny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elek-
tryczne, Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki nożne do moto-
cykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome 
schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów 
[części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze pary], 
Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do po-
duszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądo-
wych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Sil-
niki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki od-
rzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Sil-
niki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części 
maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, 
Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne niż do po-
jazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, 
Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części ma-
szyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawar-
ki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, 
Sprężyny [części maszyn], Ssawki do odkurzaczy, Stojany [sta-
tory], Stoły do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], Strugarki 
wzdłużne, Suporty [części maszyn], Suszarki wirowe [bez 
podgrzewania], Suwnice pomostowe, Szczotki [części ma-
szyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki 
prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części 
maszyn], Szycie (Maszyny do -), Śrubokręty elektryczne, Świ-
dry wiertnicze [części maszyn], Tamborki do maszyn hafciar-
skich, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki do amortyza-
torów, Tokarki, Torby do odkurzaczy, Transportery pneuma-
tyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne 
niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Tympany [części 
maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części maszyn], Uchwy-
ty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części 
maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszcze-
nia parowe, Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia 
naczyń stołowych, Urządzenia do polerowania parkietów 
woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu 
do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania [ma-
szyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkani-
zacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania 
i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechanicz-
ne do przygotowywania żywności, Urządzenia mechaniczne 
do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urzą-
dzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszcze-
niom do silników, Urządzenia przeładunkowe do załadunku 
i wyładunku, Walcarki, Walce do walcarki, Walce drogowe, 
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Wałki drukarskie do maszyn, Wciągarki do sieci [rybołów-
stwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże 
do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny] 
do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elek-
tryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/śmieta-
ny, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Wyciągi [dźwigi], Wykończarki  
[maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wy-
tłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Zamiatarki dro-
gowe [samojezdne], Zawory [części maszyn], Zawory ciśnie-
niowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], 
Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrze-
blarki, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązał-
ki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 40 Chromowa-
nie, Cynowanie, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie  
litograficzne, Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablo-
nów, Drukowanie zdjęć, Frezowanie, Grawerowanie, Heblo-
wanie materiałów, Informacje o obróbce materiałów, Kowal-
stwo, Lutowanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Niklowanie, 
Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka [przetwarzanie] od-
padów, Obróbka drewna, Obróbka metali, Odlewanie metali, 
Odpuszczanie metali, Piaskowanie, Piłowanie materiałów, 
Pokrywanie kadmem, Polerowanie materiałami ściernymi, 
Powlekanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Pozłacanie, Re-
cykling odpadów i śmieci, Składanie materiałów na zamó-
wienie dla osób trzecich, Sortowanie odpadów i materiałów 
nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmie-
ci i odpadów, Srebrzenie, Szlifowanie, Ścieranie, Ścinanie 
i obróbka drewna, Trasowanie laserem, Usługi spawalnicze, 
Usuwanie warstw nawierzchniowych, Wykonywanie kopii 
kluczy, Złocenie.

(210) 532002 (220) 2021 07 26
(731) FOXLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) FOXLED
(510), (511) 11 Oświetlenie.

(210) 532004 (220) 2021 07 27
(731) LIDER TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) WISHOME
(510), (511) 9 Systemy zarządzania budynkami [BMS], Ste-
rowniki automatyki przemysłowej, Systemy automatyki do-
mowej, Oprogramowanie do automatyki domowej, Apara-
tura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urzą-
dzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 
Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Urządzenia 
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sy-
gnalizacyjne, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obrób-
ki za pomocą energii elektrycznej, Aparatura elektroniczna 
do zdalnego sterowania, Bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i sta-
tusu systemów bezpieczeństwa, Elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania sygnałami, Elektroniczne urządzenia 
do zdalnego sterowania, Mechanizmy zdalnego sterowania, 
Oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, Odbiorniki zdalne-
go sterowania, Oprogramowanie komputerowe stosowane 
do zdalnego monitorowania liczników, Oprogramowanie 
komputerowe do zdalnego sterowania maszynami i sprzę-
tem biurowym, Oprogramowanie komputerowe do zdalne-
go sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, Oprogra-

mowanie komputerowe do zdalnego sterowania elektrycz-
nymi urządzeniami oświetleniowymi, Oprogramowanie 
komputerowe do zdalnego sterowania zestawami telefo-
nicznymi i radiotelefonicznymi, Piloty [urządzenia do zdalne-
go sterowania], Urządzenia do zdalnego sterowania, Urzą-
dzenia do zdalnego sterowania do mobilnych urządzeń elek-
tronicznych, Urządzenia do zdalnego sterowania do użytku 
domowego, Urządzenia do zdalnego sterowania oświetle-
niem, Urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowa-
nia sygnałami, Urządzenia komputerowe do zdalnego od-
czytu mierników, Urządzenia wielofunkcyjne do zdalnego 
sterowania, Urządzenia zdalnego sterowania, Zdalne czujniki 
temperatury, Zdalne przełączniki multifunkcyjne, Zdalne ste-
rowanie procesami przemysłowymi (Instalacje elektryczne 
do -), Zdalne sterowniki zaworów automatycznych, Zdalne 
urządzenia do monitorowania, Zdalne urządzenia kontroli 
punktów wejściowych, Zdalne urządzenia zapisujące, Apara-
tura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycz-
nej, Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, 
Urządzenia do regulowanego zasilania, Urządzenia do po-
prawy efektywności energetycznej, Komponenty elektrycz-
ne i elektroniczne, Aparatura i urządzenia do gromadzenia 
i przechowywania energii elektrycznej, Urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Elektryczne pa-
nele rozdzielcze do sieci elektrycznej, Elektryczne tablice 
rozdzielcze, Rozdzielacze energii elektrycznej, Rozdzielacze 
układowe, Skrzynki rozdzielcze elektryczne, Skrzynki roz-
dzielcze zasilania, Szafy rozdzielcze [elektryczność], Elektro-
niczne systemy kontrolne, Przyrządy pomiarowe, Przyrządy 
pomiarowe z cyfrowym odczytem, Komponenty i części 
do komputerów, Komputery, Peryferyjne urządzenia kompu-
terowe, Aparatura i urządzenia do przewodzenia energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przełączania energii 
elektrycznej, Aparatura i urządzenia do przekształcania ener-
gii elektrycznej, Liczniki energii elektrycznej wykorzystujące 
częstotliwość radiową, Liczniki energii elektrycznej, Maszyny 
do rozprowadzania energii elektrycznej, Urządzenia i przy-
rządy do sterowania dystrybucją energii elektrycznej, Urzą-
dzenia i przyrządy do regulacji użycia energii elektrycznej, 
Urządzenia i przyrządy do kontrolowania użycia energii elek-
trycznej, Urządzenia i przyrządy do przełączania korzystania 
z energii elektrycznej, Elektryczne wyłączniki automatyczne, 
Instalacje automatyczne do sterowania dostępem, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Urządzenia do automatycznej 
regulacji, Dotykowe tablice rozdzielcze, Tablice rozdzielcze 
[elektryczność], Tablice rozdzielcze [elektryczne], Tablice roz-
dzielcze, Urządzenia do monitorowania, Urządzenia do mo-
nitorowania zużycia ciepła, Urządzenia do monitorowania 
zużycia wody, Urządzenia do monitorowania zużycia gazu, 
Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, 
Inteligentne bramy do komunikacji, Inteligentne sterowniki 
silników, Inteligentne zamki, Inteligentne zamki do drzwi, 
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Komutatory, 
Złączki [elektryczność], Puszki przyłączeniowe [elektrycz-
ność], Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Wyłączni-
ki samoczynne awaryjne, Elektryczne wyłączniki samoczyn-
ne, Przełączniki elektryczne, Sprzężenia elektryczne, Adapte-
ry sieciowe, Urządzenia zdalnego sterowania do instalacji 
klimatyzacyjnych, Elektroniczne bazy danych, Sterowniki 
terminali [elektryczne], Sterowniki procesów [elektryczne], 
Elektryczne sterowniki zaworów automatycznych, Oprogra-
mowanie, Sterowniki elektryczne, Oprogramowanie kompi-
lujące, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie 
firmowe, Oprogramowanie sprzętowe, Pakiety oprogramo-
wania, Oprogramowanie systemowe, Platformy oprogramo-
wania do współpracy [oprogramowanie], Oprogramowanie 
interfejsów, Oprogramowanie interaktywne, Interaktywne 
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oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do po-
brania, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramo-
wanie do smartfonów, Oprogramowanie do tabletów, Wbu-
dowane oprogramowanie operacyjne, Zintegrowane pakie-
ty oprogramowania, Oprogramowanie topologii siatki, Plat-
formy oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie 
czytników kart, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogramowanie 
dla serwerów internetowych, Oprogramowanie do eksplora-
cji danych, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, 
Oprogramowanie symulacyjne do aplikacji, Oprogramowa-
nie do zarządzania danymi, Oprogramowanie do wsparcia 
systemu, Oprogramowanie dla środowiska programistycz-
nego, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Opro-
gramowanie do serwera pośredniczącego, Oprogramowa-
nie do serwera komunikacyjnego, Oprogramowanie do za-
rządzania budynkami, Oprogramowanie do automatyzacji 
przemysłowej, Oprogramowanie typu wirtualny asystent, 
Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Oprogramo-
wanie użytkowe do robotów, Oprogramowanie serwerów 
w chmurze, Oprogramowanie do wyświetlania wideo, Opro-
gramowanie do inżynierii elektrycznej, Oprogramowanie 
do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do analizy 
twarzy, Oprogramowanie do rozpoznawania twarzy, Opro-
gramowanie do rozpoznania mowy, Oprogramowanie 
do analizy mowy, Oprogramowanie do optycznego rozpo-
znawania znaków, Oprogramowanie do kontroli rodziciel-
skiej, Urządzenia pamięci oprogramowania sprzętowego, 
Oprogramowanie do rozpoznawania gestów, Oprogramo-
wanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramo-
wanie sprzętowe, Oprogramowanie pośredniczące do zarzą-
dzania funkcjami oprogramowania w urządzeniach elektro-
nicznych, Programy komputerowe [oprogramowanie do po-
brania], Mikroprocesory programowalne za pomocą opro-
gramowania, Oprogramowanie komputerowe do przesyła-
nia danych, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń bez-
przewodowych, Oprogramowanie do komputerowych za-
pór sieciowych, Oprogramowanie zapewniające dostęp 
do Internetu, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Opro-
gramowanie do transmisji strumieniowej mediów, Oprogra-
mowanie do synchronizacji baz danych, Oprogramowanie 
do pobrania z Internetu, Oprogramowanie użytkowe 
do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie do pobrania 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do prze-
twarzania w chmurze, Oprogramowanie użytkowe do usług 
przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie komputerowe 
do kontrolowania oświetlenia, Oprogramowanie kompute-
rowe do nagrywania dźwięku, Platformy oprogramowania 
do zarządzania współpracą, Oprogramowanie do serwerów 
baz danych, Oprogramowanie użytkowe do regulacji oświe-
tlenia, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywa-
nia cyfrowego, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, Oprogramowanie informatyczne do telefonów 
komórkowych, Oprogramowanie komputerowe do sterowa-
nia wzmacniaczami, Firmware (oprogramowanie wbudowa-
ne w urządzenie) i oprogramowanie do papierosów elektro-
nicznych, Sterowniki przemysłowe wraz z oprogramowa-
niem, Oprogramowanie komputerowe do tabelarycznego 
przedstawiania danych, Zestawy narzędzi do rozwoju opro-
gramowania (SDK), Oprogramowanie do zrobotyzowanej 
automatyzacji procesów [RPA], Oprogramowanie interak-
tywne oparte na sztucznej inteligencji, 35 Usługi handlu de-
talicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektro-
nicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego 
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego w za-

kresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego 
w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompute-
rowego, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowy-
mi, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w za-
kresie wyboru nabywanych towarów, Usługi konsultacyjne 
w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi w zakresie za-
mówień on-line, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru 
czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładza-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem au-
diowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowe-
go, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego 
sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z in-
stalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami sanitarnymi, 37 Instalacja sprzętu do automatyki 
budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu 
automatyki budynkowej, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zam-
ków i kas pancernych, Instalacja elektrycznego ogrzewania 
towarzyszącego, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, 
Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn przemysło-
wych, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplają-
cych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu 
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja systemów fi-
zycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia po-
żaru, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja 
systemów oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetle-
niowych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja sys-
temów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroener-
getycznych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja urzą-
dzeń do chłodzenia, Instalacja urządzeń do oszczędzania 
energii, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urzą-
dzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalacja urządzeń 
oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalowa-
nie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie wyposażenia budynków, Napra-
wa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Instalacja 
osprzętu i wyposażenia w budynkach, Konserwacja syste-
mów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Instalowanie, 
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konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń 
telekomunikacyjnych, Aktualizacja komputerowego sprzętu 
sieciowego i telekomunikacyjnego, Diagnostyczne usługi 
konserwacyjne w zakresie drukarek komputerowych, Instala-
cja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci kompute-
rowych i dostępu do internetu, Instalacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, Instalacja kabli do dostępu do Internetu, 
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci kompute-
rowych i technologii informacyjnej, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja okablo-
wania w budynkach do przekazu telekomunikacyjnego, In-
stalacja okablowania w biurach w celu umożliwienia przesy-
łania danych, Instalacja sieci komputerowych, Instalacja 
sprzętu do kontroli dostępu jako usługi [ACaaS], Instalacja 
sprzętu i kabli do dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu 
komputerowego dla dostępu do Internetu, Instalacja sprzętu 
komputerowego do systemów komputerowych, Instalacja 
systemów komputerowych, Instalacja sprzętu komunikacyj-
nego, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomuni-
kacyjnego i bezprzewodowych lokalnych sieci komputero-
wych, Instalowanie bezprzewodowego sprzętu telekomuni-
kacyjnego i bezprzewodowych sieci LAN, Instalowanie i na-
prawa komputerów, Instalowanie i naprawa sieci telekomu-
nikacyjnych, Instalowanie komórkowych systemów przywo-
ławczych, Instalowanie komputerów, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, 
konserwowanie i naprawianie komputerów oraz komputero-
wego sprzętu peryferyjnego, Instalowanie linii telefonicz-
nych, Instalowanie okablowania w biurach w celu umożli-
wienia przesyłania danych, Instalowanie połączeń elektro-
nicznych i cyfrowych do centrów obsługi telefonicznej, In-
stalowanie sieci łączności elektronicznej, Instalowanie sieci 
telekomunikacyjnych, Instalowanie sprzętu komputerowe-
go, Instalowanie skomputeryzowanych systemów informa-
cyjnych, Instalowanie sprzętu radiotelefonicznego, Instalo-
wanie systemów komputerowych wykorzystujących pół-
przewodnikowe obwody elektroniczne, Instalowanie syste-
mów komputerowych wykorzystujących półprzewodniko-
we układy elektroniczne, Instalowanie systemów łączności 
komórkowej, Instalowanie telefonów, Instalowanie urządzeń 
do sieci danych, Instalowanie urządzeń sieci komunikacyj-
nych, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych, Konser-
wacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunika-
cyjnych, Konserwacja i naprawa sieci transmisji danych, Kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Konserwacja 
i naprawy komputerów, Konserwacja komputerów, Konser-
wacja i naprawa systemów komunikacyjnych, Konserwacja 
sieci transmisji danych, Konserwacja sprzętu komputerowe-
go [hardware], Konserwacja terminali do przetwarzania da-
nych, Konserwacja urządzeń do przetwarzania danych, Kon-
serwacja urządzeń telekomunikacyjnych, Modernizowanie 
sprzętu komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i konserwa-
cja sprzętu grzewczego, Instalacja, naprawa i konserwacja 
podgrzewaczy powietrza, Instalacja systemów do wentylacji 
i usuwania kurzu, Instalacja systemów kontroli środowiska, 
Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, Instalacja 
urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń 
do usuwania kurzu, Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, In-
stalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalowanie oraz napra-
wa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa 
urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa instalacji 
grzewczej, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasi-
lanych energią słoneczną, Konserwacja i naprawy instalacji 
grzewczej, Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, 
Instalacja alarmów, Instalacja, konserwacja i naprawa alar-
mów antywłamaniowych, Instalacja osprzętu do zamków, 

Instalacja systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Instalacja 
systemów zabezpieczających, Instalowanie alarmów prze-
ciwwłamaniowych, Instalowanie alarmów przeciwpożaro-
wych, Instalowanie domowych urządzeń zabezpieczają-
cych, Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamanio-
wych, Instalowanie systemów kontroli dostępu, Instalowanie 
systemów wykrywania pożarów, Konserwacja alarmowych 
instalacji przeciwpożarowych, Konserwacja i serwisowanie 
alarmów antywłamaniowych, Montaż i naprawa instalacji 
alarmowych przeciwpożarowych, Konserwacja i serwisowa-
nie systemów alarmów przeciwpożarowych, Montaż zam-
ków bezprzewodowych, Naprawa alarmów przeciwpożaro-
wych, Naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, Naprawa 
lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, 42 Zdalne 
administrowanie serwerem, Doradztwo projektowe, Do-
radztwo w zakresie projektowania oprogramowania kompu-
terowego, Opracowanie projektów technicznych w dziedzi-
nie budownictwa, Opracowywanie projektów budowla-
nych, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputero-
wego, Planowanie techniczne i zarządzanie projektami tech-
nicznymi w zakresie opracowywania sprzętu oświetleniowe-
go, Programowanie komputerów i projektowanie oprogra-
mowania, Projektowanie, aktualizacja i konserwacja oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa 
i serwis oprogramowania komputerowego, Usługi projekto-
we związane z opracowywaniem skomputeryzowanych sys-
temów do przetwarzania informacji, Usługi projektowe zwią-
zane z nieruchomościami, Usługi projektowe w dziedzinie 
sprzętu i programów komputerowych, Projektowanie i opra-
cowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich, Inży-
nieria oprogramowania, Inżynieria oprogramowania kompu-
terowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Konfiguracja komputerowego oprogramowania sprzętowe-
go, Pisanie oprogramowania komputerowego, Powielanie 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie opro-
gramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie oprogramo-
wania komputera, Instalacja oprogramowania komputero-
wego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania 
sprzętowego, Tworzenie oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Oprogra-
mowanie komputerowe (Projektowanie -), Oprogramowanie 
komputerowe (Aktualizacja -), Instalacje oprogramowania 
komputerowego, Utrzymanie oprogramowania komputero-
wego, Oprogramowanie komputerowe (Instalacje -), Projek-
towanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, 
Projektowanie oprogramowania sterowników, Opracowy-
wanie oprogramowania sterowników, Projektowanie opro-
gramowania systemowego, Opracowywanie oprogramo-
wania systemowego, Utrzymanie i naprawa oprogramowa-
nia, Projektowanie oprogramowania do smartfonów, Aktu-
alizacja oprogramowania do smartfonów, Doradztwo spe-
cjalistyczne dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Diagnozowanie błędów w oprogramowaniu komputero-
wym, Usługi projektowe dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, Projektowanie i rozwój oprogramowania kom-
puterowego, Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogra-
mowania komputerowego, Pisanie i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego, Badania w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja i projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Utrzymanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie 
i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Pro-
jektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
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Aktualizacja oprogramowania do urządzeń wbudowanych, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania systemo-
wego, Programowanie oprogramowania do zarządzania 
energią, Programowanie oprogramowania do zarządzania 
zapasami, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania do baz da-
nych, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania da-
nych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompute-
rowego, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, Usłu-
gi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania 
komputerowego, Usługi w zakresie pisania oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogra-
mowania do przetwarzania sygnałów cyfrowych, Opraco-
wywanie oprogramowania do przetwarzania sygnałów cy-
frowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego 
dla osób trzecich, Projektowanie, konserwacja i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywa-
nie i adaptacja oprogramowania komputerowego, Usługi 
w zakresie instalacji oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego dla 
osób trzecich, Udostępnianie oprogramowania w globalnej 
sieci komputerowej, Usługi konsultacyjne dotyczące kompu-
terów i oprogramowania, 45 Licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego, Licencjonowanie oprogramowania 
komputerowego [usługi prawne].

(210) 532007 (220) 2021 07 26
(731) MIOLLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokre
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Miolli SMAK INSPIRACJI

(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Makaroniki [wyroby 
cukiernicze], Wyroby cukiernicze mrożone, Gotowe desery 
[wyroby cukiernicze], Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka.

(210) 532009 (220) 2021 07 27
(731) SZCZYGŁOWSKI MACIEJ, Chorzów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fizjoweekend

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, 
Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi 
edukacyjne związane z jogą, Obozy sportowe, Obozy rekre-

acyjne, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa, Nauczanie, 
trening i instruktaż sportowy, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 44 Fizjoterapia, 
Usługi fizjoterapii, Masaż sportowy, Usługi w zakresie medy-
cyny sportowej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego 
samopoczucia ciała i ducha, Profesjonalne doradztwo w za-
kresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna.

(210) 532014 (220) 2021 07 27
(731) KONDEK JAKUB OH MY FOOD, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OH MY FOOD! CATERING DIETETYCZNY

(531) 26.04.01, 27.05.01, 24.17.04, 24.17.01, 26.01.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering).

(210) 532016 (220) 2021 07 27
(731) CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Picaro

(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 26.02.05
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracji hotelowych, Usłu-
gi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele.

(210) 532030 (220) 2021 07 27
(731) MIERZWA NORBERT, Szczecin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BWG

(531) 27.05.01
(510), (511) 37 Nadzór nad robotami budowlanymi, Nadzór 
budowlany, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlane-
go, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Usługi nadzoru 
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących 
nieruchomości, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburze-
niowe, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane).

(210) 532031 (220) 2021 07 27
(731) SUPER KSIĘGOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelcz-Laskowice
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SK SUPER KSIĘGOWY BIURO RACHUNKOWE

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 24.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podat-
kowych, Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowanie kosz-
tów, Księgowość, Księgowość administracyjna, Księgowość 
i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie 
księgowości przedsiębiorstwa, Prowadzenie księgowości w za-
kresie elektronicznego transferu funduszy, Rachunkowość, księ-
gowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość, 
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usłu-
gi biznesowe biegłych księgowych, Usługi księgowe na potrze-
by fuzji i przejęć, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi 
w zakresie księgowości i rachunkowości, Spełnianie funkcji dzia-
łu kadr dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usłu-
gi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, 
Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie 
zwrotu podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [ra-
chunkowość], Porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podat-
kowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na rzecz przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku 
[rachunki], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradz-
two podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usłu-
gi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowy-
mi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, 36 Doradztwo 
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Planowanie podatkowe 
[nie księgowe], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], 
Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finan-
sowe dotyczące planowania podatków, Doradztwo finanso-
we w zakresie podatków, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie pro-
wadzenie rachunków], Doradztwo w zakresie podatków do-
chodowych, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych 
[finansowe], Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia 
rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy 
prowadzenia rachunków], Ocena i wycena podatkowa, Ocena 
podatkowa, Planowanie finansów w zakresie podatków, Usługi 
podatkowe i celne.

(210) 532032 (220) 2021 07 27
(731) GOŹDZIKOWSKA BARBARA, Warszawa 
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C ABSOLU CLINIC

(531) 27.05.01, 26.05.02, 26.05.12, 26.05.18, 26.03.04
(510), (511) 44 Doradztwo dotyczące kosmetyków, Do-
radztwo dotyczące urody, Konsultacje dotyczące kosme-
tyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kuracje 
do włosów, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Lase-
rowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie tatuaży, Lase-
rowe zabiegi kosmetyczne pajączków skóry, Kosmetyczne 
zabiegi laserowe skóry, Masaże, Medyczna pielęgnacja stóp, 
Poradnictwo z zakresu: medycyny naturalnej i farmacji, Usłu-
gi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa 
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi mani-
cure i pedicure, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie: 
kosmetyki leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, Usługi: 
odnowy biologicznej, fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, 
aromaterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, Usługi 
klinik medycyny estetycznej, Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetycznej pielęgnacji 
ciała, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, Usługi zabiegów 
SPA, Usługi paramedycyny, Usługi mikrodermabrazji, Usługi 
opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi 
pielęgnacji stóp, Usługi w zakresie laserowego odmładzania 
skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie 
pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie 
trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi depilacyj-
ne, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Informacja i konsultacje specjalistyczne 
w zakresie wyżej wymienionych usług.

(210) 532036 (220) 2021 07 27
(731) KLIŚ WIKTOR, Bielsko-Biała
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 14.07.20, 10.05.04, 10.05.05, 02.01.01, 02.01.23, 02.09.04, 
02.09.07, 02.09.08, 02.09.12, 06.01.04, 01.03.01, 01.03.15, 
26.13.25

(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie 
ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielę-
gnacji urody u ludzi, Analiza kosmetyczna, Dopinanie 
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Depilacja woskiem, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczą-
ce urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem In-
ternetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakre-
sie urody, Fryzjerskie (Salony -), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo 
męskie, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczą-
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ce kosmetyków, Kuracje do włosów, Manicure, Manicure 
(Usługi -), Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szam-
ponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, 
Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Salony fryzjerskie, 
Salony piękności, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie 
włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzie-
lanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udziela-
nie informacji związanych z usługami salonów piękności, 
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego 
owłosienia na ciele, Usługi doradztwa w zakresie pielę-
gnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi konsultacyjne dotyczące 
pielęgnacji urody, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształ-
towania brwi, Usługi manicure i pedicure, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obci-
nania włosów, Usługi pedicure.

(210) 532039 (220) 2021 07 27
(731) KLIŚ WIKTOR, Bielsko-Biała
(540) (znak słowny)
(540) Familja
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Przekłuwanie ciała, Kosme-
tyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Laserowe 
usuwanie tatuaży, Tatuowanie, Usługi w zakresie ozdabiania 
ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u lu-
dzi, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie 
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub mę-
skich zakładach fryzjerskich, Wypożyczanie przenośnych 
urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie urządzeń do układa-
nia włosów, Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [prze-
dłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmety-
ków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone 
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała 
i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, 
Doradztwo w zakresie urody, Fryzjerskie (Salony -), Fry-
zjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, 
Konsultacje dotyczące kosmetyków, Higiena i pielęgnacja 
urody, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kuracje 
do włosów, Manicure, Manicure (Usługi -), Męskie salony 
fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie pro-
duktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów 
kosmetycznych na ciało, Odbudowa włosów, Ozdabianie 
ciała, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony 
fryzjerskie, Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony 
piękności, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, 
Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie in-
formacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie sty-
lizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami 
salonów piękności, Usługi doradcze w zakresie usuwania 
zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze związa-
ne z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa w zakresie pielę-
gnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania 
włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi koloryzacji brwi, Usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosme-
tyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kręce-
nia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego 
usuwania owłosienia, Usługi lecznicze związane z odrasta-
niem włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obci-
nania włosów, Usługi pedicure.

(210) 532046 (220) 2021 07 26
(731) COSMIC PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) FurryFury
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier, Oprogramowanie 
komputerowe gier wideo, Oprogramowanie gier rzeczywi-
stości wirtualnej, Programy gier komputerowych do pobie-
rania, Nagrane oprogramowanie gier komputerowych, Gry 
wideo [gry komputerowe] w formie programów komputero-
wych zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo nagrane 
na dysku [oprogramowanie komputerowe], Platformy opro-
gramowania komputerowego, Mobilne aplikacje, Programy 
gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem Inter-
netu [oprogramowanie], Publikacje elektroniczne, do pobra-
nia, Oprogramowanie do gier elektronicznych do telefonów 
komórkowych, Użytkowe oprogramowanie komputerowe 
do pobrania, Nagrania audio, Nagrania wideo, Torby do no-
szenia komputerów, Kalkulatory kieszonkowe, Elektroniczne 
terminarze osobiste, Hologramy, Magnesy dekoracyjne, Po-
krowce do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce 
na smartfony, Ciekłokrystaliczne folie ochronne do smartfo-
nów, Podkładki pod myszy komputerowe, Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary, 
Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, Filmy do pobrania, 
25 Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne 
krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna 
damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze 
[wkładane na obuwie], Kamizelki, Kaptury[odzież], Karczki ko-
szul, Kąpielówki, Kimona, Kimona do karate, Kombinezony, 
Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, 
Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące 
przed promieniowaniem UV, Berety, Bielizna osobista, Bieli-
zna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, 
Body [bielizna], Bokserki, Botki, Buty sportowe, Buty sznuro-
wane, Buty za kostkę, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod 
prysznic, Daszki [nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie 
luźne stroje, Dzianina [odzież], Koszulki z krótkim rękawem, 
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki 
[odzież], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Kwefy. podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki dam-
skie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Maski na oczy 
do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Narzutki 
na ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimna-
styczne, Obuwie piłkarskie, Obuwie plażowe, Obuwie wyko-
nane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, 
Odzież haftowana, Odzież z diodami elektroluminescencyj-
nymi LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież 
ze skóry, Opaski na głowę, Palta, Pantofle domowe, Pantofle 
kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pienię-
dzy [odzież], Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, 
Płaszcze kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez ręka-
wów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część gar-
deroby], Podwiązki, Poncza, Pończochy, Pończochy wchła-
niające pot, Szkielety kapeluszy, Szlafroki, Śliniaki niepapiero-
we, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Togi, Trykoty, Turbany, 
Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki 
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze, Poszetki, Pulowe-
ry, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały ką-
pielowe, Sari, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające pot, 
Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje do judo, Stroje na ma-
skaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka 
na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Sza-
liki rurkowe (kominy) na szyję, Szarfy [do ubrania], 28 Akceso-
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ria nadmuchiwane do basenów, Artykuły gimnastyczne, Ar-
tykuły gimnastyczne i sportowe, Automaty do gier hazardo-
wych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wi-
deo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy stołów bi-
lardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [za-
bawki], Bodyboard, Broń zabawkowa, Bąki [zabawki], Bume-
rangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów synte-
tycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt 
wędkarski], Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, 
Deski surfingowe, Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki 
dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Dyski latające, 
Dzwonki na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany masku-
jące [artykuły sportowe], Etykiety na torby golfowe, Figurki 
do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier 
przenośnych, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry 
planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne 
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry 
z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczy-
ki wędkarskie, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Kapoki do pły-
wania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty na wymianę [gry 
karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije do gier, Kije 
golfowe, Kije hokejowe, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy 
[konstrukcyjne], Koła do ruletki, Konfetti, Konie na biegunach 
[zabawki], Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, 
Końcówki do kijów bilardowych, Kosmetyki zabawkowe 
[nie do stosowania], Kości do gry, Namioty zabawkowe, 
Ochraniacze (części strojów sportowych], Ochraniacze geni-
taliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze 
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjąt-
kiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko  
[japońska gra automatowa], Papierowe czapeczki na przyję-
cia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy na talię, do ćwiczeń, 
Pierścienie do rzucania [gry], Piłki do gier, Piłki do gier i za-
baw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby, Plastelina do zabawy, 
Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy 
do pływania, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Pojazdy 
zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki po-
siadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole 
do gier wideo, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, 
Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Kręgle, Kule bilardo-
we, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie, Łóżka dla lalek, Luki 
do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski 
szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe, Maszty 
do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawno-
ściowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia 
do kręgli, Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone 
jedna w drugiej], Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie 
pluszowe, Modele będące zabawkami, Modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Rękawice bokserskie, 
Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice do gier, 
Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy 
do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych ro-
werów treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabaw-
ki], Samochody do zabawy, Sanki, Smycze do desek surfingo-
wych, Sprzęt do gier wideo, Sterowniki do zabawek, Stoły 
bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żeto-
nami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa stołowego, Strze-
lające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, 
Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule 
do latawców, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne ga-
dżety na imprezy, Tarcze elektroniczne, Torby na kije golfo-
we, na kółkach lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby 
specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zapro-
jektowane na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [ar-
tykuły sportowe], Trapezy [uprząż] do desek windsurfingo-
wych, Tryktrak [gra], Tuby strzelające na imprezy, Ubranka dla 
lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], 

Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, 
Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia 
do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie 
do pływania, Warcaby, Wędki, Worki treningowe, Wózki 
na torby golfowe, Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycz-
nej, Zabawki, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki dla 
zwierząt domowych, Zabawki wypchane, Zdrapki do gier 
loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składa-
nia [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony 
do gier hazardowych, Żyroskopy i stabilizatory lotu do mo-
deli samolotów w pomniejszonej skali, 41 Usługi gier on-line, 
Udostępnianie gier komputerowych on-line, Udostępnianie 
informacji on-line na temat strategii gier komputerowych 
i wideo i powiązanych produktów, Udostępnianie informacji 
on-line dotyczących użytkowników gier, Usługi rozrywkowe, 
Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe dostarczane przez In-
ternet, Udostępnianie rozrywki on-line w postaci turniejów 
gier, Usługi w zakresie gier świadczone za pośrednictwem 
sieci komputerowych i światowych sieci komunikacyjnych, 
Udostępnianie gier za pośrednictwem systemów kompute-
rowych, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Udostępnianie gry kompute-
rowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Gry interne-
towe [nie do pobrania], Udostępnianie w trybie on-line infor-
macji związanych z grami komputerowymi i rozszerzeniami 
komputerowymi do gier, Informacje on-line z dziedziny roz-
rywki z zakresu gier komputerowych, Organizacja zawodów 
w grach elektronicznych, Organizowanie imprez w zakresie 
sportów elektronicznych, Udostępnianie interaktywnych 
gier komputerowych z udziałem kilku graczy za pośrednic-
twem Internetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
Usługi w zakresie gier wideo, Usługi gier on-line przez urzą-
dzenia mobilne, Usługi rozrywkowe w zakresie kojarzenia 
użytkowników z grami komputerowymi, Usługi salonów gier 
wirtualnej rzeczywistości, Usługi w zakresie gier elektronicz-
nych, Usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków 
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon 
komórkowy, Publikowanie materiałów multimedialnych  
on-line, Centra rozrywki, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie publikacji  
on-line [nie do pobrania], Usługi w zakresie parków rozrywki 
i parków tematycznych.

(210) 532048 (220) 2021 07 26
(731) LEENVIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaworzno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEENVIT

(531) 27.05.01, 27.05.04, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 29.01.02
(510), (511) 1 Kwas oleinowy do użycia w produkcji kosme-
tyków, Kwas oleinowy do użycia w produkcji mydeł, Estry 
spożywcze, inne niż do celów farmaceutycznych, Kwasy 
tłuszczowe, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 5 Nutra-
ceutyki do stosowania jako suplementy diety, Suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy 
diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Su-
plementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwie-
rząt, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety zawiera-
jące olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, 
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Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy żywnościowe, 
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, 
Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy od-
żywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich.

(210) 532061 (220) 2021 07 28
(731) WYMAZAŁA MIŁOSZ, Osięciny
(540) (znak słowny)
(540) ORME
(510), (511) 1 Nawozy mineralne, 5 Mineralne suplementy 
diety, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Mineralne 
suplementy diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy 
diety dla ludzi i zwierząt.

(210) 532063 (220) 2021 07 28
(731) WERNER KAMILA ANNA ARIA CONSULTING, Łódź
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARYE 31

(531) 29.01.14, 26.01.01, 27.07.01, 01.01.01, 01.01.03
(510), (511) 44 Usługi w zakresie medycyny niekonwencjo-
nalnej, Usługi w zakresie medycyny naturalnej, Udzielanie 
porad dotyczących stanu zdrowia, Bioenergoterapia, Radie-
stezja, 45 Numerologia.

(210) 532064 (220) 2021 07 28
(731) EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papiernik

(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Aplikacje do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie 
do aplikacji Internetowych, 35 Pomoc w prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w tym także 
za on-line towarów jak: artykułów papierniczych, szkolnych, 
piśmienniczych, biurowych, plastycznych, sprzętu dotyczą-
cego organizacji miejsca pracy, upominków i gadżetów oraz 
książek (w tym także w formie ebooków lub audiobooków), 
szeroko pojętej prasy, magazynów, audiobooków, artykułów 
multimedialnych, w tym kaset, płyt i nośników wizji i dźwięku 
typu CD, DVD, blu-ray, winylowych oraz programów i akce-
soriów komputerowych i biurowych, artykułów kreatywnych, 
artykułów fotograficznych, gadżetów, kartek okolicznościo-
wych, słodyczy, napojów, zabawek, gier planszowych i puz-
zli, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie zamówień  
on-line, Usługi zarządzania sprzedażą, Organizacja i prze-
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Or-

ganizacja wystaw do celów reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Porównywarki 
cen zakwaterowania, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, 
Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Instalowanie 
i naprawa telefonów, Instalowanie sprzętu komputerowego, 
Naprawa i konserwacja smartfonów, 38 Łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Agencje informa-
cyjne, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Usługi komu-
nikacyjne za pośrednictwem telefonii komórkowej, Usługi 
telefonii komputerowej, 39 Agencje rezerwacji podróży, 
Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Organiza-
cja i rezerwacja podróży, Udzielanie informacji dotyczących 
transportu i podróży, Usługi agencji podróży i rezerwacji, 
Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i bile-
tów kolejowych, Usługi rezerwacji biletów lotniczych, Usługi 
rezerwacji biletów na podróż, Usługi w zakresie rezerwacji 
biletów na podróże i wycieczki, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego 
i informacji turystycznej, 40 Drukowanie, wywoływanie zdjęć 
i filmów, Powielanie nagrań audio i video, Drukowanie 3D, 
Laminowanie, Drukowanie, Drukowanie zdjęć, Kopiowanie 
zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Nadrukowywanie, na zamó-
wienie, ozdobnych wzorów na odzież, Usługi druku na tkani-
nach, Usługi laboratorium fotograficznego, 41 Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Edukacja, rozrywka i sport, Produkcja nagrań audio i vi-
deo oraz usługi fotograficzne, Organizacja rezerwacji biletów 
na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe, Usługi agencji 
dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi kas biletowych, Usługi 
informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, 
Usługi informacyjne w zakresie biletów na widowiska, Usługi 
informacyjne związane z rozrywką, Rezerwacja biletów na im-
prezy kulturalne, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe.

(210) 532066 (220) 2021 07 28
(731) SKOWRONEK SEBASTIAN, Krępiec
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I KNOW WHAT’S FIVE IKW5

(531) 02.09.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z odzieżą.

(210) 532067 (220) 2021 07 28
(731) BUKOWSKA AGNIESZKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enJoiner
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(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Domy modułowe, niemetalowe, Altany [kon-
strukcje niemetalowe], Altanki [konstrukcje nie z metalu], 
Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych, 
Przenośne konstrukcje drewniane, Ogrodzenia (płoty) gra-
niczne z materiałów niemetalowych, Ogrodzenie niemeta-
lowe, Wiaty do ochrony przed deszczem (Niemetalowe -), 
42 Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi dorad-
cze w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania, 
Projektowanie wnętrz budynków.

(210) 532068 (220) 2021 07 28
(731) KACZYŃSKI PIOTR, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) EUROGĄBKA
(510), (511) 35 Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi rekla-
mowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe 
dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące usług finanso-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
średnictwem bloga, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi 
reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi rekla-
mowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi 
reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe mają-
ce na celu promowanie handlu elektronicznego, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe 
na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public rela-
tions, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi 
reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej 
i tożsamości marki, Usługi reklamowe, w szczególności w za-
kresie promocji towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama 
on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie 
promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papie-
rów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie działalno-
ści gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe 
w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach ko-
respondencji masowej, Usługi reklamowe w zakresie sprze-
daży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji 
nowych produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi reklamowe związane z książkami, Kampanie mar-
ketingowe, Usługi marketingowe, Dostarczanie informacji 
marketingowej, Rozwój planu marketingowego, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Badania rynku i ba-
dania marketingowe, Doradztwo w zakresie zarządzania 
marketingowego, Usługi marketingowe za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych, Doradztwo marketingowe 
w zakresie mediów społecznościowych, Usługi promocyjno-
-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usłu-
gi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, 
Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marke-
tingowego, Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji 
ruchu na stronie internetowej, 36 Detaliczne usługi finanso-
we, Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo 
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Finansowe i in-
westycyjne usługi konsultacyjne, Finansowe usługi doradcze 
i dotyczące zarządzania, Finansowe usługi gwarancyjne, Fi-
nansowe usługi konsultingowe, Finansowe usługi związane 
z oszczędnościami, Gwarancje finansowe [usługi gwarancyj-
ne], Obrót towarami [usługi finansowe], Osobiste usługi fi-
nansowe, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowe-
go, Skomputeryzowane usługi finansowe dla przedsię-

biorstw handlu detalicznego, Skomputeryzowane usługi fi-
nansowe dotyczące obrotu walutą obcą, Skomputeryzowa-
ne usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi informacyj-
ne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie informacji finansowej, Usługi doradcze 
w zakresie planowania finansowego, Usługi doradztwa fi-
nansowego na rzecz bankowców, Usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz osób fizycznych, Usługi doradztwa finanso-
wego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi doradztwa finanso-
wego w zakresie zarządzania ryzykiem, Usługi doradztwa 
inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi finanso-
we, Usługi finansowe dla spółek, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące zapewniania 
pożyczek, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, 
Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Usługi finan-
sowe dotyczące udostępniania i strukturyzacji kapitału, Usłu-
gi finansowe dotyczące inwestycji, Usługi finansowe i mone-
tarne, Usługi finansowe świadczone przez Internet, Usługi fi-
nansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za po-
mocą telefonu, Usługi finansowe świadczone za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone 
przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi finansowe w postaci zabezpiecze-
nia inwestycji, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie papierów wartościowych, Usłu-
gi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, Usługi fi-
nansowe w zakresie zabezpieczania funduszy dla osób trze-
cich, Usługi finansowe z zakresu zarządzania majątkiem, 
Usługi finansowe związane z mieniem, Usługi finansowe 
związane z kupnem i handlem towarami, Usługi finansowe 
związane z oszczędzaniem, Usługi finansowe związane z wa-
lutami cyfrowymi, Usługi finansowe związane z działalnością 
gospodarczą, Usługi finansowej bankowości osobistej, Usłu-
gi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem do-
stępu do komputerowej bazy danych, Usługi informacji fi-
nansowej, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, 
Usługi informacji i doradztwa finansowego, Usługi informa-
cyjne dotyczące wycen działalności finansowej, Usługi kon-
sultingu finansowego, Usługi oceny ryzyka finansowego, 
Usługi planowania finansowego związane z projektami bu-
dowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi po-
średnictwa w zakresie organizowania finansowania przez 
inne instytucje finansowe, Usługi w zakresie elektronicznego 
obrotu finansowego, Usługi w zakresie obrotu finansowego, 
Usługi w zakresie planowania finansowego, Usługi w zakresie 
sponsoringu finansowego, Usługi w zakresie wyceny finan-
sowej, Usługi wymiany finansowej, Usługi zarządzania finan-
sowego związane z instytucjami bankowymi, Usługi przele-
wu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, 
Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Wymiana wirtualnej 
waluty, 41 Usługi wydawania publikacji periodycznych i nie-
periodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydaw-
nicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac 
drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, 42 Tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na stronach internetowych dla 
osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi doradztwa infor-
matycznego, Poradnictwo informatyczne, Testowanie sprzę-
tu informatycznego, Usługi doradcze w dziedzinie oprogra-
mowania komputerowego do użytku w działalności wydaw-
niczej, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa kompute-
rowego w celu ochrony danych, Analizy komputerowe, Ba-
dania i doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
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wego, Badania i doradztwo w zakresie sprzętu komputero-
wego, Badania w dziedzinie programów i oprogramowania 
komputerowego, Badania w dziedzinie sprzętu komputero-
wego, Badania w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowe-
go, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputero-
wego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Do-
radztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, Doradztwo techniczne związane z używaniem 
sprzętu komputerowego, Doradztwo techniczne związane 
z zastosowaniem i używaniem oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją i kon-
serwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
sprzętu komputerowego, Dostarczanie informacji o techno-
logii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Dostarczanie informacji związanych 
z projektowaniem i opracowywaniem oprogramowania 
komputerowego, Profesjonalne doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, Profesjonalne usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu komputerowego, Świadczenie usług 
informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Transfer danych doku-
mentowych z jednego formatu komputerowego na inny, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputero-
wej, Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicz-
nego przechowywania danych cyfrowych, Udostępnianie 
wyszukiwarek do uzyskiwania danych w globalnej sieci 
komputerowej, Usługi bezpieczeństwa komputerowego 
w postaci administrowania certyfikatami cyfrowymi, Usługi 
bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony 
przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi diagnostyki 
komputerowej, Usługi doradcze dotyczące użytkowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze doty-
czące wypożyczania komputerów lub oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze dotyczące oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii komputerowej, Usługi doradcze w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w zakresie 
sprzętu komputerowego, Usługi doradztwa specjalistycz-
nego w dziedzinie oprogramowania komputerowego, 
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi komputerowe do analizy da-
nych, Usługi komputerowe w związku z elektronicznym 
zapisywaniem danych, Usługi konsultacyjne i informacyjne 
w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowe-
go, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa 
komputerowego, Usługi w zakresie doradztwa komputero-
wego, Usługi w zakresie konsultacji i doradztwa kompute-
rowego, Usługi w zakresie monitorowania systemów bez-
pieczeństwa komputerowego, Usługi w zakresie pomocy 
technicznej i konserwacji oprogramowania komputerowe-
go, Usługi w zakresie sieci komputerowej, Tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompu-
terowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działal-
ności wydawniczej i drukarskiej.

(210) 532069 (220) 2021 07 28
(731) ŁOBODA DAMIAN BAŁTYCKI DZIAD, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) BD BAŁTYCKI DZIAD

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Alkohol, 3 Kosmetyki, 25 Odzież męska, dam-
ska i dziecięca.

(210) 532070 (220) 2021 07 28
(731) OLSZAR TOMASZ, Skoczów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYLMAR OKNO

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Bramy metalowe, Ościeżnice 
metalowe, Metalowe okna, Żaluzje metalowe [przeznaczone 
na zewnętrz], 17 Artykuły i materiały termoizolacyjne, 19 Bra-
my niemetalowe, Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, 
Drzwi niemetalowe, Elementy szklane do okien, Szyby okien-
ne, Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Okna szklane, Okna 
niemetalowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, 
37 Instalowanie okien, Montaż drzwi, Montaż bram, Usługi 
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien 
i rolet, Montaż żaluzji i rolet.

(210) 532071 (220) 2021 07 28
(731) NEW FORM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Balonowy Cud nad Wisłą
(510), (511) 20 Balony reklamowe, Balony reklamowe nadmu-
chiwane powietrzem, Dmuchane balony reklamowe, 25 Na-
krycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Apaszki 
[chustki], Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki 
polo, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Bluzy 
dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Kurtki, Kurtki dre-
sowe, Kurtki jako odzież sportowa, Spodenki, Krótkie spodnie, 
Spodnie, Sukienki damskie, Chusty na głowę, Czapki i czapecz-
ki sportowe, Czapki jako nakrycia głowy, Czapki bejsbolówki, 
Odzież, 35 Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na ba-
lonach, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybu-
cja materiałów promocyjnych, Dystrybucja ogłoszeń reklamo-
wych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja 
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych w internecie, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materia-
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łów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie reklam 
na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie re-
klam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line w Internecie, 
Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Ofero-
wanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, Udostępnianie przestrzeni reklamo-
wej w mediach elektronicznych, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, 
Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego 
i powierzchni reklamowych, Wynajem billboardów, Wynajem 
bilbordów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wy-
najem materiałów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni 
na cele reklamowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 
Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służą-
cych do prezentacji marketingowych, Wypożyczanie urządzeń 
reklamowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Usługi reklamowe.

(210) 532076 (220) 2021 07 28
(731) PAZDUR ŁUKASZ, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) LÓDMIŁA
(510), (511) 16 Opakowania na żywność, 30 Kostki lodu.

(210) 532077 (220) 2021 07 28
(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI 

ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON  
& PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi, GR

(540) (znak słowny)
(540) CLINEA
(510), (511) 3 Olejki do opalania, Kosmetyki, Balsamy do opa-
lania, Żele do opalania, Kremy do opalania, Preparaty przeciw-
słoneczne z filtrem ochronnym, Kremy i balsamy do opalania, 
Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Emulsje z filtrem przeciw-
słonecznym [do użytku kosmetycznego], Sztyfty przeciwsło-
neczne, Produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, 
Mleczko po opalaniu, Środki nawilżające po opalaniu, Balsamy 
po opalaniu, Wody mineralne w sprayu do celów kosmetycz-
nych, Olejki do opalania [kosmetyki], Produkty perfumeryjne, 
Mydła w kostce, Mydła w płynie, Kosmetyki do makijażu twa-
rzy, Krem pod oczy, Szminki w kremie do ust, Kremy do twarzy 
do użytku kosmetycznego, Płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, 
Maski do twarzy, Kremy pod prysznic, Żele pod prysznic, Piana 
do kąpieli, Balsamy do ciała, Emulsje do ciała, Kremy do ciała, 
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Preparaty kosme-
tyczne do złuszczania naskórka, Olejki do ciała i twarzy, Kremy 
do rąk, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Nieleczni-
cze serum do skóry, Serum pielęgnacyjne, Nawilżacze do ciała, 
Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Maseczki nawilżające 
do skóry, Produkty nawilżające przeciwdziałające starzeniu się 
skóry, Produkty nawilżające przeciw starzeniu się do użytku 
jako kosmetyki, Nawilżacze skóry, Preparaty do demakijażu, 
Kremy do demakijażu, Żele do demakijażu, Płyny kosmetyczne 
do demakijażu, Mleczka do demakijażu, Chusteczki nasączone 
preparatami do usuwania makijażu, Oczyszczające maseczki 
do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami 
oczyszczającymi do twarzy, Dezodoranty i antyperspiranty, Pre-
paraty kosmetyczne do odchudzania, Korektory do wgłębień 
i zmarszczek, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twa-
rzy [kosmetyki], Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, 
Maseczki do twarzy.

(210) 532078 (220) 2021 07 28
(731) PAZDUR ŁUKASZ, Myślenice
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNY DRAŃ
(510), (511) 30 Kostki lodu.

(210) 532080 (220) 2021 07 28
(731) KUBIK PAWEŁ, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLASTWOOD

(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie desek 
kompozytowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie de-
sek kompozytowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie desek tarasowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
desek tarasowych.

(210) 532081 (220) 2021 07 28
(731) CZERWIŃSKI SZYMON CZERWIŃSKI-SZYMON 

CZERWIŃSKI, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMOWE LOKALNE PYSZNE POLSKA KIEŁBASA 

by Szymon Czerwiński

(531) 08.05.03, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.16, 26.01.21, 26.11.01, 
26.11.08

(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Kiełbasa, Szynka, Gotowe posiłki, żyw-
ność preparowana i przekąski słone, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, Bary, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi kateringowe.

(210) 532083 (220) 2021 07 28
(731) KONARSKI DARIUSZ DAR-VIT, Jagodnik
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARVIT NATURALNE WĘDLINY
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(531) 01.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym 
pasztety, smalec), Musy na bazie mięsa, Pasty z wątróbki, 
Pasztet mięsny, Pasztet z gęsich wątróbek, Pasztet z kurczaka, 
Pasztet z wątróbki, Drób, Części indyka, Filety z piersi kurcza-
ka, Frankfurterki, Galaretki mięsne, Golonka, Indyk, Kaszanka, 
Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski do hot-do-
gów, Kiełbasy, Kiełbaski wieprzowe, Galarety mięsne, Gęś 
pieczona, Kawałeczki bekonu, Kawałki kurczaka, Kiełbasa 
pepperoni, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Konser-
wa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Konserwy drobiowe, 
Konserwy mięsne, Konserwy z wołowiny, Kotlety wieprzowe, 
Kurczak, Kurczak liofilizowany, Liofilizowane mięso, Mielonki 
(konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso goto-
we do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso kacze, Mięso kieł-
basiane, Mięso liofilizowane, Mięso pieczone, Mięso solone, 
Mięso świeże, Mięso w puszce [konserwy], Mięso wędzone, 
Mięso z indyka, Mortadela, Paczkowane mięso, Pastrami, 
Peklowana wołowina w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone 
kaczki, Pieczony drób, Pieczony kurczak, Produkty z indyka, 
Przetworzone produkty mięsne, Przyrządzone mięso konser-
wowe w puszce, Salceson, Schab wieprzowy, Salami, Siekana 
wołowina peklowana, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, 
Steki wołowe, Steki wieprzowe, Steki z mięsa, Surowe kiełba-
sy, Suszona kiełbasa, Suszona wołowina w paskach, Suszone 
mięso, Świeży drób, Świeży indyk, Świeży kurczak, Szarpana 
wieprzowina, Szarpana wołowina, Szarpany kurczak, Szynka, 
Udka z kurczaka, Wątroba, Wędliny, White pudding [rodzaj 
kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wieprzowina konserwowa, 
Wieprzowina konserwowana, Wieprzowina pieczona, Woło-
wina, Wołowina gotowa do spożycia.

(210) 532084 (220) 2021 07 28
(731) HEALTH LABS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjonal-
ne, Kosmetyki do makijażu, Płynne kremy [kosmetyki], Kosme-
tyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki w postaci kremów, żelów, 
płynów, olejków, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosme-
tyki w formie sproszkowanej [pudry], Żele do twarzy i ciała, 
Kremy do twarzy, Produkty do pielęgnacji skóry, Produkty 
do pielęgnacji twarzy, Peelingi to twarzy i ciała, Maseczki 
do twarzy i ciała, Środki i preparaty do demakijażu, Kosmetyki 
profesjonalne, Kosmetyki do włosów, Sole do kąpieli, Żele pod 
prysznic, Mydła, Mleczka kosmetyczne, Kosmetyczne balsamy, 
żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Olejki do opalania, Prepa-
raty po opalaniu do celów kosmetycznych, Środki i prepara-
ty do makijażu ciała i twarzy, Szampony, Żele, pianki i maski 
do pielęgnacji włosów, Olejki eteryczne, Żele, toniki i prepara-
ty kosmetyczne oczyszczające, Peelingi kosmetyczne, Płyny 
do oczyszczania skóry, Preparaty odżywiające skórę, Środki 

zmiękczające skórę [emolienty], Preparaty do rozjaśniania skó-
ry, Nawilżające żele do skóry, Toniki do skóry, Chusteczki na-
sączone preparatem kosmetycznym, Preparaty do pielęgnacji 
skóry usuwające zmarszczki, Zestawy kosmetyków, Prepara-
ty do mycia, Preparaty kosmetyczne do opalania, Preparaty 
przeciwsłoneczne, Kosmetyki do opalania, Preparaty perfu-
meryjne, Płyny do pielęgnacji włosów, Olejki do kąpieli, Olejki 
toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów 
perfumeryjnych, Płyny do kąpieli, Preparaty do higieny intym-
nej, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 5 Suplemen-
ty diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, Preparaty lecznicze, 
Odżywcze suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy 
diety, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do ce-
lów leczniczych, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety do użytku 
medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Su-
plementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy die-
ty poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety 
w płynie, Preparaty białkowe, Kapsułki dietetyczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Żywności specjalnego przeznaczenia 
medycznego, Mieszanki do napojów z suplementami diety, 
Napoje uzupełniające dietę, Suplementy diety w postaci płyn-
nej, Suplementy diety w postaci proszku, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Mieszanki do napojów w proszku z suplementami diety, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy probiotyczne, Białkowe 
suplementy diety, Suplementy diety w proszku białkowym, 
Koktajle z odżywkami białkowymi, Spersonalizowane suple-
menty diety, 30 Kawa z dodatkami ekstraktów roślinnych, 
Herbata, Matcha jako sproszkowana herbata, Kakao, Kawa 
sztuczna, Kawa z dodatkami, 32 Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku z zielo-
nych warzyw, Napoje wzbogacone substancjami odżywczy-
mi, Napoje wzbogacone ekstraktami roślinnymi, Napoje za-
wierające witaminy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej 
świadczone on-line w zakresie suplementów diety, kosmety-
ków, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i wyrobów medycznych, Marketing w mediach społeczno-
ściowych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Marketing ukierunkowany, Marketing internetowy, Kampanie 
marketingowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, mar-
ketingowych i promocyjnych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z suplementami diety i kosmetykami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycz-
nymi, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności internetu, Reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Publikowanie materiałów 
reklamowych on-line, 44 Udzielanie informacji dotyczących su-
plementów diety, kosmetyków i odżywek, Doradztwo w zakre-
sie spersonalizowanej suplementacji preparatami suplementy 
diety, Konsultacje dotyczące żywienia żywności, Usługi konsul-
tacji dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące diety, 
żywienia i odżywiania, Usługi konsultacyjne w dziedzinie diete-
tyki i suplementów diety, Usługi personalizacji planu suplemen-
tacji, Porady dietetyczne, Porady żywieniowe, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo 
dotyczące suplementów diety, Dostarczanie i udostępnianie 
informacji o zdrowiu, poradach żywieniowych, kosmetykach, 
suplementach diety za pomocą strony internetowej lub za po-
mocą kanałów telekomunikacji.
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(210) 532085 (220) 2021 07 28
(731) HEALTH LABS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Białystok

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H Health Labs Care

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki upiększające, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki do makijażu, Płynne kremy [kosmetyki], Ko-
smetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki w postaci kremów, 
żelów, płynów, olejków, Kosmetyki do stosowania na skórę, 
Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Żele do twarzy 
i ciała, Kremy do twarzy, Produkty do pielęgnacji skóry, Pro-
dukty do pielęgnacji twarzy, Peelingi to twarzy i ciała, Ma-
seczki do twarzy i ciała, Środki i preparaty do demakijażu, Ko-
smetyki profesjonalne, Kosmetyki do włosów, Sole do kąpieli, 
Żele pod prysznic, Mydła, Mleczka kosmetyczne, Kosmetycz-
ne balsamy, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Olejki do opa-
lania, Preparaty po opalaniu do celów kosmetycznych, Środki 
i preparaty do makijażu ciała i twarzy, Szampony, Żele, pianki 
i maski do pielęgnacji włosów, Olejki eteryczne, Żele, toniki 
i preparaty kosmetyczne oczyszczające, Peelingi kosmetycz-
ne, Płyny do oczyszczania skóry, Preparaty odżywiające skó-
rę, Środki zmiękczające skórę [emolienty], Preparaty do rozja-
śniania skóry, Nawilżające żele do skóry, Toniki do skóry, Chu-
steczki nasączone preparatem kosmetycznym, Preparaty 
do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, Zestawy kosme-
tyków, Preparaty do mycia, Preparaty kosmetyczne do opa-
lania, Preparaty przeciwsłoneczne, Kosmetyki do opalania, 
Preparaty perfumeryjne, Płyny do pielęgnacji włosów, Olejki 
do kąpieli, Olejki toaletowe, Olejki do celów kosmetycznych, 
Olejki do celów perfumeryjnych, Płyny do kąpieli, Prepa-
raty do higieny intymnej, Olejki esencjonalne i ekstrakty 
aromatyczne, 5 Suplementy diety dla ludzi, Preparaty wita-
minowe, Preparaty lecznicze, Odżywcze suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy diety dla 
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy 
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetyczny-
mi, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działa-
niu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondy-
cję i wytrzymałość, Suplementy diety w płynie, Preparaty 
białkowe, Kapsułki dietetyczne, Preparaty dietetyczne i od-
żywcze, Żywności specjalnego przeznaczenia medyczne-
go, Mieszanki do napojów z suplementami diety, Napoje 
uzupełniające dietę, Suplementy diety w postaci płynnej, 
Suplementy diety w postaci proszku, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 
Mieszanki do napojów w proszku z suplementami diety, Su-
plementy prebiotyczne, Suplementy probiotyczne, Białkowe 
suplementy diety, Suplementy diety w proszku białkowym, 
Koktajle z odżywkami białkowymi, Spersonalizowane suple-
menty diety, 30 Kawa z dodatkami ekstraktów roślinnych, 
Herbata, Matcha jako sproszkowana herbata, Kakao, Kawa 
sztuczna, Kawa z dodatkami, 32 Napoje bezalkoholowe, Na-
poje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie soku z zie-
lonych warzyw, Napoje wzbogacone substancjami odżyw-
czymi, Napoje wzbogacone ekstraktami roślinnymi, Napoje 
zawierające witaminy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej świadczone on-line w zakresie suplementów diety, 

kosmetyków, produktów specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i wyrobów medycznych, Marketing w mediach 
społecznościowych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Marketing ukierunkowany, Marketing internetowy, 
Kampanie marketingowe, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, marketingowych i promocyjnych, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron interneto-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami 
diety i kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z produktami dietetycznymi, Reklama za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, w szczególności internetu, Rekla-
ma on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komu-
nikacyjnej, Publikowanie materiałów reklamowych on-line, 
44 Udzielanie informacji dotyczących suplementów diety, 
kosmetyków i odżywek, Doradztwo w zakresie spersona-
lizowanej suplementacji preparatami suplementy diety, 
Konsultacje dotyczące żywienia żywności, Usługi konsultacji 
dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące diety, 
żywienia i odżywiania, Usługi konsultacyjne w dziedzinie 
dietetyki i suplementów diety, Usługi personalizacji planu su-
plementacji, Porady dietetyczne, Porady żywieniowe, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie zdrowia, Profesjonalne 
doradztwo dotyczące suplementów diety, Dostarczanie 
i udostępnianie informacji o zdrowiu, poradach żywienio-
wych, kosmetykach, suplementach diety za pomocą strony 
internetowej lub za pomocą kanałów telekomunikacji.

(210) 532088 (220) 2021 07 28
(731) FUNDACJA WINIARNIE ZAMOJSKIE, Zamość
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA WINIARNIE ZAMOJSKIE

(531) 01.01.04, 06.01.04, 06.07.25, 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 
29.01.12

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, 33 Napoje alkoho-
lowe (za wyjątkiem piwa), 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, 
napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych 
preparatów do produkcji napojów, piwa, napojów alkoholo-
wych, preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów biurowych, toreb, 
plecaków, parasoli, odzieży, nakryć głowy, zastawy stołowej, 
przyborów kuchennych i pojemników, nośników do prze-
chowywania danych, banków energii, ładowarek, złączek 
(sprzęt do przetwarzania danych), głośników, słuchawek, ka-
bli USB do telefonów komórkowych, etui i uchwytów do te-
lefonów komórkowych, zegarków, opasek, breloczków, smy-
czy do kluczy, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie badania ryn-
ku, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
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i promocyjnych, Usługi w zakresie publikacji tekstów rekla-
mowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów, pokazów, 
loterii, zawodów i konkursów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Organizacja konkursów w celach 
reklamowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji pro-
duktów, Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usłu-
gi importowo-eksportowe, Usługi biznesowego doradztwa 
organizacyjnego, Badania w dziedzinie działalności gospo-
darczej, Doradztwo i konsulting w zakresie organizowania, 
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Prowa-
dzenie specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej i rolniczej oraz w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą i rolniczą, Usługi w zakresie promocji win oraz 
ich popularyzacji wśród konsumentów, Usługi w zakresie 
promocji i wspierania działalności polskich producentów 
winogron, lokalnego przetwórstwa rolno - spożywczego 
oraz lokalnych producentów win, Usługi w zakresie promocji 
enoturystyki, Usługi promocyjne polegające na podejmo-
waniu wszelkich inicjatyw związanych z tworzeniem pozy-
tywnego wizerunku i renomy polskiego winiarstwa w opar-
ciu o wysoką jakość produktów oraz promowaniu szeroko 
pojętej kultury winiarskiej, w tym wspieranie pozytywnych 
postaw i wzorców w konsumpcji napojów alkoholowych, 
Usługi w zakresie lobbingu handlowego, 39 Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Usługi transportowe, Organizacja 
dostarczania towarów, Organizowanie transportu towarów, 
Magazynowanie celne, Przechowywanie pod zamknięciem 
celnym, Dostawa alkoholi wysokoprocentowych, Dostawa 
wina, Przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą 
i wilgotnością, 40 Produkcja alkoholi, wina, cydru, miodów 
pitnych oraz napojów bezalkoholowych na rzecz osób 
trzecich, Usługi destylacji alkoholu, Usługi produkcji mosz-
czu, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie metod, 
technologii i know how w zakresie produkcji alkoholi, wina, 
cydru, miodów pitnych oraz napojów bezalkoholowych, 
41 Rozrywka, Nauczanie i szkolenia, Usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizacja warsztatów i seminariów, Prowadzenie kursów, 
seminariów i warsztatów, Imprezy z degustacją win w ce-
lach edukacyjnych, Degustacje win [usługi rozrywkowe], 
Usługi wydawnicze, Udostępnianie publikacji on-line, Pu-
blikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikacja 
czasopism i magazynów, 42 Naukowe i techniczne usługi 
i badania oraz ich projektowanie, Doradztwo techniczne 
w zakresie produkcji wina, Analiza przemysłowa, badania 
przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysło-
wego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowa-
nie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 
45 Usługi lobbingu politycznego, prawnego, niekomer-
cyjnego, Reprezentowanie interesów osób trzecich wobec 
związków zawodowych pracowników, organów władzy 
i administracji państwowej oraz organów oraz samorządów 
terytorialnych, Usługi administrowania prawami własności 
intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa w obro-
cie prawami własności intelektualnej, Ekspertyzy prawne 
i ekonomiczne, informacja o powyższych usługach, Usługi 
informacyjne i doradcze w zakresie tworzenia standardów 
produkcyjnych, transportowych i handlowych odnoszą-
cych się do branży winiarskiej.

(210) 532090 (220) 2021 07 27
(731) DĘBICKA GABRIELA, Koszarawa
(540) (znak słowny)

(540) BESKIDZKA OSTOJA
(510), (511) 43 Wynajem zakwaterowanie tymczasowego 
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Pensjonaty, domy 
gościnne, domy turystyczne, Usługi pensjonatów, Usługi 
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Tymczasowy wy-
najem pokoi, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwatero-
wanie], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Wynajmowanie pokoi, Usługi w zakresie zakwaterowania, 
Wynajem domków letniskowych, Tymczasowe zakwatero-
wanie, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządza-
nie przyjazdami i wyjazdami], Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi rezerwacji pokojów, Udostępnianie 
informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udo-
stępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwate-
rowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za po-
średnictwem Internetu, Usługi obiektów gościnnych [posiłki 
i napoje], Oferowanie żywności i napojów dla gości.

(210) 532093 (220) 2021 07 28
(731) HEBDA TADEUSZ TYLBUT, Tylmanowa
(540) (znak słowny)
(540) Tylbut
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Kapcie skórza-
ne, Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle 
z tworzyw sztucznych, Buty wsuwane, Obuwie dla dzieci, 
Obuwie męskie i damskie.

(210) 532094 (220) 2021 07 28
(731) LACHERA TOMASZ, Zabrze
(540) (znak słowny)
(540) Kwietnik Obrazów
(510), (511) 40 Drukowanie portretów, Drukowanie foto-
graficzne, Drukowanie zdjęć, Drukowanie cyfrowe, Druko-
wanie wzorów, Drukowanie, Drukowanie wzorów dla osób 
trzecich, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Dru-
kowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, 
Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie cyfro-
wo przechowywanych obrazów i zdjęć, 41 Usługi w zakresie 
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, 
Malowanie portretów, Fotografia portretowa.

(210) 532097 (220) 2021 07 28
(731) E2K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przytkowice
(540) (znak słowny)
(540) COASTERHOLIC
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na lodów-
kę, Etui na okulary, Słuchawki, Pamięć USB [pendrive], Ban-
ki energii, Futerały na słuchawki, 14 Breloki do kluczy [kół-
ka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], 
Chowane breloki do kluczy, Zegary i zegarki, 16 Notesy, No-
tesy kieszonkowe, Artykuły papiernicze do pisania, Zeszyty, 
Piórniki, Pióra i długopisy, Długopisy kolorowe, Pojemniki 
na długopisy, 18 Plecaki, Torebki-worki, Worki ze sznurkiem, 
Płócienne torby na zakupy, Szkolne (Torby -), Sportowe torby, 
Torby, Portfele, 20 Łapacze snów [dekoracje], Statuetki, figur-
ki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich ma-
teriałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, 
zawarte w tej klasie, Dekoracje wiszące [ozdoby], 21 Kubki, 
Kubki do kawy, Kubki do napojów, Kubki podróżne, Kubki 
termiczne, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Szklanki, kielisz-
ki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Kielichy do napojów 
[puchary], Ozdobne kule szklane, Statuetki, figurki, tabliczki 
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i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, 
terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 25 Topy [odzież], Sza-
liki [odzież], Swetry [odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Paski 
[odzież], Odzież sportowa, Odzież męska, damska i dziecięca, 
Odzież, Chusty [odzież], Czapki [nakrycia głowy], Bluzy z kap-
turem, Bluzy sportowe, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzki, 
Koszule, Kurtki, 28 Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do za-
bawy, Karty do gry, Gry planszowe.

(210) 532101 (220) 2021 07 29
(731) SCHEJBAL BARTOSZ, Mszana Dolna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EGODROP

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Administrowanie programami wymiany 
kulturalnej i edukacyjnej, 36 Sponsorowanie imprez kultu-
ralnych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów sporto-
wych, kulturalnych i rozrywkowych, Usługi w zakresie kart 
rabatowych na cele kulturalne dla młodych ludzi, Sponso-
rowanie imprez ze sztukami wizualnymi, 41 Organizowanie 
festiwali, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowa-
nie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Usługi festiwali muzycznych, Admi-
nistrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Imprezy 
kulturalne, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach 
letnich, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultural-
nych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Or-
ganizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowa-
nie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Orga-
nizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów w celach kultu-
ralnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, 
Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizo-
wanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie wi-
dowisk w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych, Organizowanie zjazdów w celach 
kulturalnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie 
wystaw w celach kulturalnych, Przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, 
Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprze-
dawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne, 
Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi 
w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Warsztaty 
w celach kulturalnych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym 
w celach kulturalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Za-
pewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych 
lub kulturalnych, Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywko-
we świadczone przez galerie sztuki, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Organizowanie 
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowa-
nie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych 

lub edukacyjnych, Dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności kulturalnych, Informacje dotyczące działalności kultu-
ralnej, 42 Grafika artystyczna.

(210) 532102 (220) 2021 07 28
(731) FUNDACJA ŻEGLARSKA SAILPORTAL.PL, Bezrzecze
(540) (znak słowny)
(540) Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar 

Poloneza - Baltic Polonez Cup Race
(510), (511) 41 Organizacja imprez i konkursów sportowych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja 
imprez sportowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szko-
leniowych, Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie 
regat, Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych.

(210) 532104 (220) 2021 07 28
(731) IDEOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IDEOLO ESTD 2020 PIZZA

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.04.02, 26.04.09, 
11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 27.07.01

(510), (511) 43 Restauracje i inne stałe placówki gastrono-
miczne.

(210) 532107 (220) 2021 07 28
(731) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra
(540) (znak słowny)
(540) Aura Max UV
(510), (511) 9 Soczewki optyczne okularowe.

(210) 532108 (220) 2021 07 28
(731) SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Grupa SG Razem możemy więcej!

(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.11, 26.01.16, 20.05.07, 
26.04.02, 26.04.09

(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe].

(210) 532109 (220) 2021 07 27
(731) FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 26.01.11
(510), (511) 36 Działalność finansowa.

(210) 532111 (220) 2021 07 27
(731) FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWÓJ OPIEKUN

(531) 29.01.13, 27.05.01, 10.03.04
(510), (511) 36 Działalność finansowa.

(210) 532112 (220) 2021 07 28
(731) EDUTECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

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

(531) 27.05.01, 26.07.21
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie fran-
chisingu, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, 
Analiza rynku, Analiza danych biznesowych, Analiza trendów 
biznesowych, Analiza badań rynkowych, Analizowanie reak-
cji konsumentów, Analizy biznesowe rynków, Analizy funk-
cjonowania firm, Analizy gospodarcze, Audyt działalności 
gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Ba-
dania biznesowe, Badania rynkowe, Biznesowe usługi dorad-
cze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo bizneso-
we, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchi-
singu, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przed-
siębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania 
przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
strategii dla przedsiębiorstw, Informacje i opinie ekspertów 
dotyczące firm i przedsiębiorstw, Marketing finansowy, 
Marketing internetowy, Ocena możliwości dla działalności 
gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, 
Pomoc przy prowadzenie franszyz, 36 Analizy finansowe, 

Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo dotyczą-
ce inwestycji, Doradztwo dotyczące transakcji finansowych, 
Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe związane 
z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane z usługa-
mi kredytowymi, Emisja obligacji, Finansowanie pożyczek, 
Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Finansowanie 
kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie Inwestycji, Finan-
sowanie fuzji, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyj-
ne, Inwestycje kapitałowe, Obrót papierami wartościowymi, 
Opracowania finansowe, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki 
z poręczeniem, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych 
technologii, Sporządzanie raportów i analiz finansowych, 
Inwestycje finansowe, Crowdfunding, Usługi finansowania, 
Zarządzanie finansami, Sponsorowanie finansowe, 41 Budo-
wanie zespołu [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji 
dotyczących edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organi-
zacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji na temat biznesu i handlu, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie targów edukacyjnych.

(210) 532113 (220) 2021 07 27
(731) FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sales Energy

(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.13.10, 01.13.15
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania 
energii elektrycznej.

(210) 532114 (220) 2021 07 28
(731) EMKA SPÓŁKA AKCYJNA, Żyrardów
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ż

(531) 29.01.12, 27.05.21, 26.07.03
(510), (511) 9 Czasopisma elektroniczne, Oprogramowanie 
do aplikacji Internetowych, Pliki multimedialne do pobrania, 
16 Czasopisma, periodyki, 35 Udostępnianie przestrzeni re-
klamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, Reklamy korespondencyjne, Tworze-
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nie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Promowanie 
sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję 
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi pro-
wadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesio-
nym logo rejestrowanego znaku towarowego jako elementu 
reklamowo-ozdobnego: baloniki, bandanki, banery, bloczki, 
kartki samoprzylepne, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, 
czapki, daszki, długopisy, kalendarze, kubki, maskotki, materia-
ły biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, ołów-
ki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, 
parasole, parasolki, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, 
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, 
portfele, postery, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, 
słodycze, termosy, torby i torebki, t-shirty, wizytowniki, zabaw-
ki, zegary ścienne, zegarki, 38 Udostępnianie Internetu dla 
forum dyskusyjnych, Rozpowszechnianie programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Pro-
wadzenie serwerów i portali internetowych, Umożliwianie do-
stępu do stron serwisu za pośrednictwem przekazu telewizyj-
nego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Rozpowszech-
nianie programów telewizyjnych transmitowanych za pośred-
nictwem satelitów, Transmisja treści multimedialnych przez 
Internet, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy 
pomocy komputera, Nadawanie audio, wideo i multimedial-
ne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 
39 Dystrybucja gazet, czasopism i periodyków, 41 Obsługa 
gier w systemie on-line, rozrywka, Usługi rozrywkowe dostar-
czane przez Internet, Publikowanie czasopism internetowych, 
Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony 
internetowej, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wi-
deo, audio i rozrywki multimedialnej, Organizowanie konkur-
sów, Losowanie nagród (loterie), 42 Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Wynajmowanie i udo-
stępnianie zasobów serwerów w zakresie sieci komputerowej, 
Tworzenie i prowadzenie serwerów i portali internetowych.

(210) 532116 (220) 2021 07 27
(731) BINIAŚ TOMASZ, Międzychód
(540) (znak słowny)
(540) TOMSCHOOL
(510), (511) 16 Podręczniki do nauki języków obcych, Dru-
kowane materiały edukacyjne do nauki języków obcych, 
Drukowane materiały dydaktyczne do nauki języków 
obcych, Artykuły piśmiennicze, Książki do nauki języków 
obcych, 41 Edukacja językowa, Nauczanie języków, Tłu-
maczenia językowe, Kursy językowe, Nauczanie języków 
obcych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie 
kursów językowych, Usługi nauki języka obcego, Naucza-
nie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi edukacyjne 
w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania języków, 
Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod na-
uczania języków, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Wy-
pożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm 
audio do nauki języków, Obozy letnie [rozrywka i eduka-
cja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności kultural-
nych na obozach letnich, Organizowanie edukacyjnych 
wycieczek z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek 
do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek w ce-
lach rozrywkowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych 
on-line związanych z nauką języków.

(210) 532142 (220) 2021 07 29
(731) LASOTA MATEUSZ ISO TRADE, Legnica
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RABATY ŻE ŁAŁ

(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.16, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promowanie sprzedaży przy 
użyciu mediów audiowizualnych, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych oraz promowa-
nie sprzedaży za pośrednictwem Internetu, mediów audio-
wizualnych oraz kanałów w mediach społecznościowych, 
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom na te-
mat towarów i usług, Prowadzenie portalu internetowego 
oraz profili w sieciach społecznościowych w celu promocji 
sprzedaży produktów i dostarczania informacji dotyczących 
produktów konsumpcyjnych, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościo-
wych i kanałów audio-wizualnych, 41 Udostępnianie filmów  
on-line nie do pobrania, Prowadzenie portalu internetowe-
go oraz profili w sieciach społecznościowych, na których 
udostępniane są filmy.

(210) 532143 (220) 2021 07 29
(731) PODLASKA ANNA, Wrocław
(540) (znak słowny)
(540) STALWART MANACUS
(510), (511) 35 Usługi sortowania danych w bazach kompu-
terowych, Usługi pozyskiwania danych do komputerowych 
baz danych, Usługi systematyzacji komputerowych baz da-
nych, Usługi doradztwa w zakresie badań rynku pracy, Usługi 
w zakresie rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszuki-
wania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie 
wyszukiwania i zatrudniania kadry, Rekrutacja personelu wy-
konawczego, Usługi pośrednictwa w wyszukiwaniu pracy, 
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania personelem, Usługi 
marketingu bezpośredniego, Usługi rozpowszechniania in-
formacji, Zamieszczanie reklam oraz publikowanie tekstów 
reklamowych, Usługi wynajmu miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i reklam, Usługi reklamy na rzecz osób trzecich w tym 
reklama z wykorzystaniem sieci Internet, Usługi outsourcin-
gu kadrowo - płacowego, Usługi outsourcingu personelu, 
Usługi doradztwa personalnego, Usługi doradztwa w zakre-
sie oceny i weryfikacji personelu, Usług w zakresie pomocy 
w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez jej pro-
jektowanie kadrowo - płacowe, Dobór personelu za pomocą 
metod psychotechnicznych, Dobór i rekrutacja personelu, 
Usługi w zakresie agencji i pośrednictwa pracy, Usługi w za-
kresie pośrednictwa w poszukiwaniu pracy tymczasowej, 
Usługi doradztwa handlowego, Usługi doradztwa w zakresie 
zarządzania kadrowego, Usługi marketingowe, Usługi w za-
kresie e-marketingu, Telemarketing, Usługi opracowywania 
ekspertyz z zakresu działalności gospodarczej, Przeprowa-
dzanie badań rynku i opinii publicznej oraz badań w dzie-
dzinie działalności gospodarczej, 41 Usługi produkcji filmów, 
Usługi doradztwa zawodowego, Usługi w zakresie edukacji 
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i kształcenia, Usługi informacji o edukacji, Usługi kursów ko-
respondencyjnych, Usługi obsługi publikacji elektronicznych 
on-line, Usługi organizowania i prowadzenia konferencji, 
Usługi organizowania i prowadzenia kongresów, Usługi orga-
nizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, Usługi 
organizowania i prowadzenia seminariów, Usługi organizo-
wania i prowadzenia sympozjów, Usługi organizowania i pro-
wadzenia zjazdów, Usługi organizowania i prowadzenia szko-
leń, Usługi organizowania spektakli, Usługi organizowania 
wystaw z dziedziny kultury, Usługi organizowania wystaw 
z dziedziny edukacji, Publikowanie elektroniczne, Usługi pu-
blikacji elektronicznej on-line książek i periodyków, Usługi 
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi 
wypożyczania książek i periodyków.

(210) 532145 (220) 2021 07 29
(731) KWIATKOWSKI JAKUB, Konstancin-Jeziorna
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMA Apples PREMIUM FRESH PRODUCE

(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 31 Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka.

(210) 532146 (220) 2021 07 29
(731) PODLASKA ANNA, Wrocław
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) udane remonty

(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.20
(510), (511) 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa syste-
mów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Naprawa 
urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń 
do klimatyzacji, Modernizacja instalacji do klimatyzacji bu-
dynków, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, 
Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimaty-
zacji budynków, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czy-
stych pomieszczeń [clean room], Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Nadzór 
nad remontami budynków, Usługi doradcze dotyczące re-
montów budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, 
Usługi odnawiania mieszkań, Usługi doradcze dotyczące 
renowacji nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące reno-
wacji budynków, Usługi informacyjne dotyczące renowacji 
budynków, Naprawa i renowacja budynków, Nadzór nad re-
nowacją budynków, Odnawianie wnętrz budynków, Usługi 
dekoracyjnego malowania wnętrz domów, 42 Projektowa-
nie wystroju wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowa-
nia wystroju wnętrz domowych, Usługi w zakresie projekto-

wania wystroju wnętrz biurowych, Architektura, Usługi ar-
chitektoniczne, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi 
doradcze w zakresie architektury, Profesjonalne doradztwo 
w zakresie architektury, Usługi architektoniczne dotyczące 
zagospodarowania terenu, Usługi w zakresie planowania ar-
chitektonicznego, Projektowanie architektoniczne, Badania 
architektoniczne, Przygotowywanie raportów architekto-
nicznych, Zarządzanie projektami architektonicznymi, Usługi 
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi architektonicz-
ne w zakresie projektowania budynków, Doradztwo w zakre-
sie projektów architektonicznych i budowlanych.

(210) 532149 (220) 2021 07 29
(731) JUKHNOVICH MARGARITA MARGARI BEAUTY, Ząbki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARGARI BEAUTY

(531) 29.01.07, 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży za pośrednictwem sieci 
Internet w związku ze szkoleniami dotyczącymi masażu, 
książkami i materiałami dydaktycznymi, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone on-line w zakresie ar-
tykułów kosmetycznych, 41 Szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, Prowadzenie warsztatów (szkolenia), Zapewnianie 
kursów szkoleniowych on-line, 44 Usługi salonów kosme-
tycznych, Usługi salonów piękności, Usługi gabinetów od-
nowy biologicznej, Usługi medyczne, Usługi w zakresie hi-
gieny i urody dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało, 
włosy, Zabiegi terapeutyczne na twarz i ciało, Usługi masa-
żu, Aromaterapia, Manicure, Depilacja, Usługi wizażu, Usługi 
związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-reha-
bilitacyjnych.

(210) 532151 (220) 2021 07 29
(731) BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Luzino

(540) (znak słowny)
(540) Bertrand
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, Okna aluminiowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, 
Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Metalowe fasady 
okienne, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Ognioodporne 
drzwi metalowe, Metalowe drzwi izolujące, Metalowe drzwi 
obrotowe, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe drzwi 
ogrodowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi metalowe 
garażowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe drzwi 
składane, Oszklone drzwi metalowe, Drzwi metalowe do ga-
raży, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, 19 Okna 
witrażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalo-
we, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna 
przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Fasady 
okien (niemetalowe), Moskitiery (niemetalowe -) do okien, 
Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, Zespoły okienne 
(ramy niemetalowe -), Rolety zewnętrzne do okien (nieme-
talowe -), Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi lu-
strzane, Drzwi winylowe, Drzwi szklane, Obicia drzwi (nie-
metalowe -), Niemetalowe drzwi obrotowe, Harmonijkowe 
(drzwi -) niemetalowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 
Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, 
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niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], Moski-
tiery (niemetalowe -) na drzwi, Drzwi z siatką, nie z metalu, 
Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi izolacyjne z materiałów 
niemetalowych, Szklane drzwi do budynków, Niemetalowe 
rolety antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw 
sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe 
i nietekstylne], 37 Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien.

(210) 532154 (220) 2021 07 29
(731) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASIAMAMA

(531) 11.03.20, 11.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące fran-
chisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 
Udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ra-
mach franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakre-
sie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi 
reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Usługi 
marketingowe w dziedzinie restauracji, Zarządzanie restau-
racjami dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania i prowadzenia restaura-
cji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakre-
sie otwierania restauracji i ich działalności, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umo-
wę franszyzy, Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzi-
nie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, 43 Bary, Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, Informacja o usługach restauracyj-
nych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Kafeterie, Kawiarnia, Koktajlbary, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości, w tym 
w restauracjach, barach i bistrach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośred-
nictwem strony internetowej, Puby, Restauracje, w tym ofe-
rujące dania na wynos i samoobsługowe, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 

żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, 
Porady prawne w zakresie franchisingu.

(210) 532156 (220) 2021 07 29
(731) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ASIA MAMA

(531) 11.01.06, 11.03.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące fran-
chisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą w za-
kresie franchisingu, Doradztwo i konsultacje biznesowe 
w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchising, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z or-
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, 
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 
Udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczą-
cych franchisingu, Porady odnośnie prowadzenia firm w ra-
mach franchising, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie 
franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi 
reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Usługi 
marketingowe w dziedzinie restauracji, Zarządzanie restau-
racjami dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące zakładania i prowadzenia restaura-
cji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakre-
sie otwierania restauracji i ich działalności, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umo-
wę franszyzy, Usługi w zakresie zamówień on-line w dziedzi-
nie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, 43 Bary, Dokonywanie rezerwacji restauracji i po-
siłków, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bez-
pośredniego spożycia, Informacja o usługach restauracyj-
nych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Kafeterie, Kawiarnia, Koktajlbary, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem 
(catering), Oferowanie żywności i napojów dla gości, w tym 
w restauracjach, barach i bistrach, Przygotowywanie i zaopa-
trywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośred-
nictwem strony internetowej, Puby, Restauracje, w tym ofe-
rujące dania na wynos i samoobsługowe, Serwowanie jedze-
nia i napojów, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakre-
sie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, 
Porady prawne w zakresie franchisingu.
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(210) 532157 (220) 2021 07 29
(731) CZOPEK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE MIX, Dąbrówka
(540) (znak słowny)
(540) KAZIMIERZ Z POCHODNIAMI
(510), (511) 39 Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, 
Doradztwo w zakresie podróży, Informacja turystyczna, Organi-
zacja wycieczek, Organizacja wycieczek turystycznych, Organi-
zacja wycieczek ze zwiedzaniem, Organizacja wynajmu pojaz-
dów, Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek i zwiedza-
nia, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie wycieczek 
z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem 
miasta, Organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych 
i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie zwiedzania miasta, 
Planowanie i organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem i wy-
cieczek jednodniowych, Planowanie, organizowanie i rezerwa-
cja podróży, Planowanie trasy podróży, Pojazdy (wypożyczanie), 
Prowadzenie wycieczek ze zwiedzaniem, Przewożenie, Świad-
czenie usług w zakresie wycieczek ze zwiedzaniem, Transport 
pasażerski, Transport osób drogą lądową, Udostępnianie pojaz-
dów na wycieczki i wyprawy, Udzielanie informacji o podróżo-
waniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji tury-
stycznych, Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencyjne 
obejmujące organizacje podróży, Usługi agencji rezerwującej 
wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi agencyjne w zakresie orga-
nizowania transportu podróżnych, Usługi agencyjne w zakresie 
organizowania transportu osób, Usługi agencyjne w zakresie 
organizowania podróży, Usługi biur podróży, mianowicie or-
ganizowanie transportu dla podróżnych, Usługi doradztwa 
turystycznego i informacji turystycznej, Usługi informacyjne 
związane z podróżowaniem, Usługi organizowania wycieczek 
ze zwiedzaniem, Usługi przewodników turystycznych, Usługi 
pilotów wycieczek, Usługi planowania tras, Usługi rezerwacji 
w zakresie wycieczek, Usługi świadczone przez przewodników 
turystycznych, Usługi transportu mikrobusami, Usługi transpor-
tu na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu pojazdami, 
Usługi w zakresie organizowania wycieczek, Usługi w zakresie 
organizowania transportu dla wycieczek, Usługi w zakresie pilo-
tów wycieczek, Usługi w zakresie planowania wycieczek, Usługi 
z zakresu organizacji i rezerwacji podróży, Wynajem pojazdów, 
Wynajem samochodów elektrycznych, Zwiedzanie turystycz-
ne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizo-
wania wycieczek.

(210) 532162 (220) 2021 07 29
(731) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77 Pet Food

(531) 25.12.25, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Fotografie, 31 Produkty 
rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna 
i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, 

Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód, 35 Reklama, Zarzą-
dzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie dzia-
łalności gospodarczej, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształ-
cenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 44 Usługi 
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny 
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, 
ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 532171 (220) 2021 07 29
(731) LIPINSKA SVITLANA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Svitlana Lipinska’s Consonance therapy
(510), (511) 44 Usługi w zakresie psychologii dla osób indy-
widualnych i grup, Badanie osobowości (usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego), Konsultacje psychologiczne, Psy-
choterapia, Psychoterapia holistyczna, Usługi psychologów, 
Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychoterapeuty, Bada-
nia psychologiczne, Leczenie psychologiczne.

(210) 532172 (220) 2021 07 29
(731) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Czarna Białostocka

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PTAKO

(531) 03.07.05, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.

(210) 532178 (220) 2021 07 30
(731) ELLA-VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasienica
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ella-Vita

(531) 01.15.15, 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 Woda [napoje], Woda gazowana [woda sodo-
wa], Gazowana woda mineralna, Mineralne (wody -) [napo-
je], Napoje funkcjonalne na bazie wody, Oczyszczona woda 



Nr  ZT34/2021 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 135

pitna, Preparaty do produkcji wody gazowanej, Smakowa 
woda mineralna, Woda aromatyzowana, Woda destylowa-
na do picia, Woda gazowana, Woda gazowana (Preparaty 
do produkcji -), Woda litowa, Woda mineralizowana [napoje], 
Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda niegazo-
wana, Woda pitna, Woda pitna butelkowana, Woda pitna 
z witaminami, Woda sodowa, Woda stołowa, Woda wzbo-
gacona odżywczo, Woda z lodowca, Woda źródlana, Wody 
mineralne, Wody gazowane, Wody mineralne i gazowane, 
Wody mineralne (nielecznicze), Wody o smaku owocowym.

(210) 532181 (220) 2021 07 30
(731) SZCZEŚNIEWSKA KATARZYNA CENTRUM EDUKACJI 

MONTESSORI, Gdynia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Edukacji Montessori love of teaching

(531) 02.09.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
materiały edukacyjne, Drukowane materiały ilustracyjne, Druko-
wane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały piśmienne, 
Drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, 
Materiały drukowane, Materiały drukowane i artykuły papierni-
cze oraz wyposażenie edukacyjne, Biuletyny [materiały druko-
wane], Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Lek-
cje drukowane, Publikacje drukowane, Książki dla dzieci, Książki 
do rysowania, Książki edukacyjne, Książki z grafiką, Książki z ob-
razkami, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apa-
ratów), Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Tabliczki do pi-
sania dla dzieci, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty do ćwiczeń, Bloczki 
do notowania, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki do dyktand, 
28 Artykuły do zabawy dla dzieci, Aparatura do zabawy w po-
mieszczeniu dla dzieci, Klocki do zabawy, Klocki do łączenia 
[zabawki], Klocki do budowy [zabawki], Klocki do zabawy, które 
można wzajemnie łączyć, Zabawki edukacyjne, 41 Elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Inter-
necie, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Pu-
blikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie 
dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego 
i spraw socjalnych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących 
edukacji, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Badania 
edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja), Analizowanie wy-
ników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Doradz-
two specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie 
szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie 
szkoleń, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja przed-
szkolna, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych, Edukacja on-line z komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacyjne 
usługi doradcze, Informacja o edukacji, Nauczanie i szkolenia, 
43 Żłobki dla dzieci.

(210) 532182 (220) 2021 07 30
(731) BERTRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Luzino

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB Bertrand

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okien-
ne, Okna aluminiowe, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, 
Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Metalowe fasady 
okienne, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Ognioodporne 
drzwi metalowe, Metalowe drzwi izolujące, Metalowe drzwi 
obrotowe, Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe drzwi 
ogrodowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Drzwi metalowe 
garażowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe drzwi 
składane, Oszklone drzwi metalowe, Drzwi metalowe do ga-
raży, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, 19 Okna 
witrażowe, Okna szklane, Okna winylowe, Okna niemetalo-
we, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna 
przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Fasady 
okien (niemetalowe), Moskitiery (niemetalowe -) do okien, 
Niemetalowe zespoły okien żaluzjowych, Zespoły okienne 
(ramy niemetalowe -), Rolety zewnętrzne do okien (nieme-
talowe -), Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi lu-
strzane, Drzwi winylowe, Drzwi szklane, Obicia drzwi (nie-
metalowe -), Niemetalowe drzwi obrotowe, Harmonijkowe 
(drzwi -) niemetalowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 
Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, nie-
metalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, 
niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy], Moski-
tiery (niemetalowe -) na drzwi, Drzwi z siatką, nie z metalu, 
Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi izolacyjne z materiałów 
niemetalowych, Szklane drzwi do budynków, Niemetalowe 
rolety antywłamaniowe, Rolety [zewnętrzne] z tworzyw 
sztucznych, Rolety do użytku zewnętrznego [niemetalowe 
i nietekstylne], 37 Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien.

(210) 532186 (220) 2021 07 30
(731) BIGOS JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU 

ZAGRANICZNEGO HEJS, Rudnik nad Sanem
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEJS

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Budki ogrodowe z drewna, Ogrodzenia (pło-
ty) graniczne z materiałów niemetalowych, Niemetalowe 
parkany, Płoty, parkany niemetalowe, 20 Kosze ozdobne 
wykonane z wikliny, Kosze z wikliny na kwiaty, Koszyki wikli-
nowe, Szkatułki z wikliny, Tapczany wykonane z wikliny, Wi-
klina, Trumny z wikliny, Wyroby wikliniarskie, Zadaszone ko-
sze plażowe wiklinowe, Donice drewniane w postaci skrzyń, 
Dekoracyjne skrzynki drewniane, Drewniane parawany 
z dekoracyjną kratownicą, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, Drewniane 
skrzynie, Kosze drewniane, Meble drewniane, Meble ogrodo-
we drewniane, Pojemniki drewniane, Pojemniki drewniane 
[inne niż do użytku domowego lub kuchennego], Pudełka 
drewniane, Pudełka drewniane do przechowywania zaba-
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wek, Regały drewniane [meble], Skrzynki drewniane, Skrzyn-
ki drewniane do przechowywania zabawek, Wiadra drewnia-
ne, Stoły do użytku w ogrodach, Biurka i stoły, Ławy [meble], 
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Stoły meta-
lowe, 21 Karmniki dla ptaków, Karmniki dla ptaków w postaci 
pojemników, Karmniki dla ptaków w postaci pojemniczków, 
Karmniki do karmienia ptaków żyjących na wolności.

(210) 532187 (220) 2021 07 30
(731) R.K. NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTUM ENERGY

(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów, Akumulatory sa-
mochodowe.

(210) 532192 (220) 2021 07 30
(731) PAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITY PARK RESIDENCE

(531) 01.01.05, 05.01.01, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, 
Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wynajem 
lokali na cele biurowe, Wynajem budynków, Wynajem po-
mieszczeń biurowych, Wynajem powierzchni biurowej, Do-
starczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi 
w zakresie zakwaterowań, Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami, Wynajem sal wystawowych, Zarządzanie nierucho-
mościami, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Motele, Organizowanie zakwaterowania 
w hotelach, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świad-
czenie usług przez hotele i motele, Zapewnianie zakwatero-
wania w hotelach, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, 
Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Ka-
wiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia 
i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Snack-bary, Stołówki, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi restauracyjne, Organizowanie zakwaterowa-
nia tymczasowego.

(210) 532205 (220) 2021 07 30
(731) HUDZ NATALIA GUERIE, Drohiczyn
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Guérie BEAUTY CLINIC

(531) 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody 
ludzi.

(210) 532207 (220) 2021 07 31
(731) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 07.03.11, 26.01.16, 29.01.02
(510), (511) 11 Promiennikowe ogrzewacze do pomiesz-
czeń, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy 
kominowe, kanały dymowe, wentylatory [części instalacji 
klimatyzacyjnych], filtry do wyciągów spalin w instalacjach 
domowych i przemysłowych, filtry do klimatyzacji, zasu-
wy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny do oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyza-
cyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła, 
wymienniki ciepła, urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza lub wody, wyciągi wentylacyjne do laborato-
riów, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, agregaty klimatyzacyjne, 
wentylatory dachowe, wentylatory pokojowe, wentylato-
ry wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory osio-
we do klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama radiowa, 
Reklama telewizyjna, Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejni-
ków elektrycznych, elementów grzejnych, dmuchaw komi-
nowych, kanałów kominowych, wentylatorów do instalacji 
klimatyzacyjnych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach 
domowych i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw 
dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania po-
wietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia 
powietrza, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, 
urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, 
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wyciągów wentylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wen-
tylacyjnych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycz-
nych do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, 
wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wen-
tylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, wen-
tylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących, 
Prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej promienni-
kowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycz-
nych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kana-
łów kominowych, wentylatorów do instalacji klimatyzacyj-
nych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach domowych 
i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw dla ogrzew-
nictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, insta-
lacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń 
klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza, rege-
neratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizują-
cych do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wen-
tylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wy-
ciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych do użytku 
osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów 
dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wy-
ciągowych, wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osio-
wych do klimatyzacji, wentylatorów ssących.

(210) 532208 (220) 2021 07 31
(731) MYŚLIWIEC SEBASTIAN, Stara Gorzelnia
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOSPEL Lider Wentylacji - SINCE 1974 -

(531) 07.03.11, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 11 Promiennikowe ogrzewacze do pomiesz-
czeń, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, dmuchawy 
kominowe, kanały dymowe, wentylatory [części instalacji 
klimatyzacyjnych], filtry do wyciągów spalin w instalacjach 
domowych i przemysłowych, filtry do klimatyzacji, zasu-
wy [ogrzewnictwo], urządzenia i maszyny do oczyszczania 
powietrza, instalacje i urządzenia wentylacyjne i klimatyza-
cyjne, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne, 
urządzenia do chłodzenia powietrza, regeneratory ciepła, 
wymienniki ciepła, urządzenia jonizujące do oczyszczania 
powietrza lub wody, wyciągi wentylacyjne do laborato-
riów, wyciągi wentylacyjne, wyciągi kuchenne, wentylatory 
elektryczne do użytku osobistego, agregaty klimatyzacyjne, 
wentylatory dachowe, wentylatory pokojowe, wentylato-
ry wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory osio-
we do klimatyzacji, wentylatory ssące, 35 Organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organi-
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama radiowa, 
Reklama telewizyjna, Prowadzenie sprzedaży wysyłkowej 
promiennikowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejni-
ków elektrycznych, elementów grzejnych, dmuchaw komi-
nowych, kanałów kominowych, wentylatorów do instalacji 
klimatyzacyjnych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach 
domowych i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw 
dla ogrzewnictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania po-

wietrza, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia 
powietrza, regeneratorów ciepła, wymienników ciepła, 
urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody, 
wyciągów wentylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wen-
tylacyjnych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycz-
nych do użytku osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, 
wentylatorów dachowych, wentylatorów pokojowych, wen-
tylatorów wyciągowych, wentylatorów wywiewnych, wen-
tylatorów osiowych do klimatyzacji, wentylatorów ssących, 
Prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej promienni-
kowych ogrzewaczy do pomieszczeń, grzejników elektrycz-
nych, elementów grzejnych, dmuchaw kominowych, kana-
łów kominowych, wentylatorów do instalacji klimatyzacyj-
nych, filtrów do wyciągów spalin w instalacjach domowych 
i przemysłowych, filtrów do klimatyzacji, zasuw dla ogrzew-
nictwa, urządzeń i maszyn do oczyszczania powietrza, insta-
lacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń 
klimatyzacyjnych, urządzeń do chłodzenia powietrza, rege-
neratorów ciepła, wymienników ciepła, urządzeń jonizują-
cych do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągów wen-
tylacyjnych do laboratoriów, wyciągów wentylacyjnych, wy-
ciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych do użytku 
osobistego, agregatów klimatyzacyjnych, wentylatorów 
dachowych, wentylatorów pokojowych, wentylatorów wy-
ciągowych, wentylatorów wywiewnych, wentylatorów osio-
wych do klimatyzacji, wentylatorów ssących.

(210) 532209 (220) 2021 07 31
(731) CODITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów
(540) (znak słowny)
(540) Coditive
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogra-
mowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych 
witryn internetowych, Oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i projektowania stron internetowych, Oprogra-
mowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do zarzą-
dzania treścią, Oprogramowanie do zarządzania danymi i pli-
kami oraz do baz danych, Oprogramowanie do osadzania re-
klam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie 
do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, 
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek interne-
towych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością ser-
wisów internetowych [WCM], Oprogramowanie systemów 
CMS [system zarządzania treścią], Oprogramowanie do kon-
troli treści, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, 
grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie kom-
puterowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowa-
nie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sie-
ci komputerowej, Oprogramowanie do zarządzania siecią, 
Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, 
Oprogramowanie do prowadzenia sklepu on-line, Oprogra-
mowanie do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, 
Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
gramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie 
komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wy-
dawniczej, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej 
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży kore-
spondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następu-
jących towarów: programy komputerowe [oprogramowanie 
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do pobrania], aplikacje komputerowe do pobrania, oprogra-
mowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych 
witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe 
do tworzenia i projektowania stron internetowych, opro-
gramowanie do wtyczek [plug-in], oprogramowanie do za-
rządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania danymi 
i plikami oraz do baz danych, oprogramowanie do osadzania 
reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie 
do projektowania reklam on-line na stronach internetowych, 
oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, 
oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek interne-
towych, oprogramowanie do zarządzania zawartością ser-
wisów internetowych [WCM], oprogramowanie systemów 
CMS [system zarządzania treścią], oprogramowanie do kon-
troli treści, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, 
grafik, treści audio, wideo i tekstu, oprogramowanie kom-
puterowe do wyszukiwarek internetowych, oprogramowa-
nie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, 
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego 
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych 
transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sie-
ci komputerowej, oprogramowanie do zarządzania siecią, 
oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, 
oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach 
internetowych, oprogramowanie do prowadzenia sklepu 
on-line, oprogramowanie do oceny zachowania klientów 
w sklepach on-line, oprogramowanie do aranżowania trans-
akcji on-line, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, 
oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicz-
nej działalności wydawniczej, Usługi reklamowe i marketin-
gowe, Promocja, reklama i marketing stron internetowych  
on-line, Optymalizacja stron internetowych, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Przetwarzanie, sys-
tematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi w zakresie tworzenia witryn 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do opracowywania stron internetowych, Plano-
wanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line 
na rzecz osób trzecich, Utrzymanie witryn internetowych 
i hosting on-line obiektów sieciowych na rzecz osób trze-
cich, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie wi-
tryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron głównych i stron interneto-
wych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem 
stron internetowych do handlu elektronicznego, Hosting 
stron internetowych, Instalowanie stron internetowych w In-
ternecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron interneto-
wych, Pisanie na zamówienie programów komputerowych, 
oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, 
Programowanie oprogramowania do opracowywania stron 
internetowych, Programowanie oprogramowania do plat-
form internetowych, Programowanie oprogramowania 
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i fo-
rów internetowych, Programowanie stron internetowych, 
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony 
komórkowe, Tworzenie platform internetowych do handlu 
elektronicznego, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania on-line nie do pobrania do opracowywa-
nia stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania 
do opracowywania stron internetowych, Usługi projektowa-
nia wyszukiwarek internetowych, Zarządzanie stronami in-
ternetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami 
internetowymi dla osób trzecich, Programowanie oprogra-

mowania do oceny zachowania klientów w sklepach on-line, 
Opracowywanie oprogramowania do konwertowania da-
nych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, Doradz-
two w zakresie projektów technologicznych, Tymczasowe 
udostępnianie niepobieralnego oprogramowania kompute-
rowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalno-
ści wydawniczej i drukarskiej, Usługi doradcze w dziedzinie 
oprogramowania komputerowego do użytku w działalności 
wydawniczej.

(210) 532214 (220) 2021 08 01
(731) ROGALA MONIKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC La Clinique

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsu-
menckich produktów kosmetycznych, 41 Organizacja szko-
leń, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Kursy szko-
leniowe, Usługi szkolenia personelu, Nauczanie i szkolenia, 
Usługi szkolenia zawodowego, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie programów szkoleniowych, Or-
ganizowanie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, 
Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Usługi szkolenia 
dla personelu, Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, 
Szkolenie w zakresie higieny, Szkolenia w dziedzinie medy-
cyny, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń medycznych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych on-line, Warsztaty w celach szkoleniowych, Zapew-
nianie szkoleniowych kursów medycznych, Usługi instruk-
tażowe i szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń doskonalenia 
umiejętności zawodowych, Zapewnianie szkoleń, kształce-
nia i nauczania, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, 
Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia w za-
kresie pielęgnacji urody, Usługi szkoleniowe dotyczące 
zdrowia zawodowego, Kursy szkoleniowe związane z me-
dycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Organizowa-
nie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Przygotowanie prezentacji do celów szko-
leniowych, Organizowanie konkursów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkolenio-
wych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkole-
niowych, Organizowanie wycieczek do celów szkolenio-
wych, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Szkolenie w za-
kresie kosmetyki i urody, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Przygotowywanie, organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie zapewniania 
kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów zawo-
dowych i kursów szkoleniowych, Usługi organizowania 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Usługi 
szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowisko-
wych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szko-
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leniowych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w ce-
lach szkoleniowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie 
opieki zdrowotnej i żywienia, Szkolenia w dziedzinie zabu-
rzeń medycznych i ich leczenia, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe odnoszące się do służby zdrowia, Edukacja, Edukacja 
[nauczanie], Edukacja zawodowa, Pokazy edukacyjne, Se-
minaria edukacyjne, Usługi edukacyjne, Testy edukacyjne, 
Sprawdziany edukacyjne, Badania edukacyjne, Informacja 
o edukacji, Edukacja (informacje dotyczące -), Usługi eduka-
cji medycznej, Organizacja egzaminów [edukacja], Medycz-
ne usługi edukacyjne, Organizowanie wykładów edukacyj-
nych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Publikacja 
materiałów edukacyjnych, Organizowanie konkursów edu-
kacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Rozpo-
wszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie 
kursów edukacyjnych, Organizowanie kongresów eduka-
cyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Prze-
prowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów 
edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organi-
zowanie imprez edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edu-
kacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne i in-
struktażowe, Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizo-
wanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie seminariów związanych z edukacją, Organizowanie 
spotkań z dziedziny edukacji, Seminaria edukacyjne doty-
czące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne dotyczące 
terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne z zakresu medycy-
ny, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Pla-
nowanie seminariów w celach edukacyjnych, Planowanie 
konferencji w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw 
w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali do celów 
edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach edukacyj-
nych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Prowadze-
nie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wido-
wisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferen-
cji edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, Planowanie wykładów w celach edukacyjnych, Orga-
nizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizo-
wanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Opracowywa-
nie kursów edukacyjnych i egzaminów, Usługi w zakresie 
edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
czące medycyny, Usługi edukacyjne związane ze szkolenia-
mi zawodowymi, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej 
pomocy, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdro-
wia, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Prowadzenie edukacyjnych pro-
gramów wspierających dla pacjentów, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowa-
nie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, Organizowanie i przeprowa-
dzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
42 Usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, 
Badania kliniczne, Próby kliniczne, Przeprowadzanie prób 
klinicznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i bada-
nia medyczne, 44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetycz-

ne, Chirurgia kosmetyczna, Stomatologia kosmetyczna, 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Usługi kosmetycznej 
pielęgnacji ciała, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Wstrzyki-
walne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi zabie-
gów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi lekarskie, Przy-
gotowywanie i wydawanie lekarstw, Usługi w zakresie ba-
dań lekarskich, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej 
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel me-
dyczny, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń 
lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi w zakresie 
lekarskich wizyt domowych, Gabinety pielęgnacji skóry, Sa-
lony piękności, Pielęgnacja urody, Zabiegi pielęgnacji uro-
dy, Usługi pielęgnacji urody, Doradztwo dotyczące urody, 
Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo w zakresie 
urody, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Analiza kosmetyczna, 
Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pie-
lęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi 
doradcze związane z pielęgnacją skóry, Doradztwo me-
dyczne w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji 
medycznych w zakresie dermatologii, Usługi dermatolo-
giczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi medyczne 
w zakresie leczenia skóry, Usługi w zakresie laserowego od-
mładzania skóry, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka 
skóry, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi w zakre-
sie zabiegów upiększających, Doradztwo dotyczące ochro-
ny zdrowia, Usługi klinik zdrowia, Usługi doradcze w zakre-
sie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Usłu-
gi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Udzielanie in-
formacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi 
medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi opieki medycz-
nej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Opieka medyczna 
i zdrowotna, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi 
doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Analizy me-
dyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Stomatologia z se-
dacją, Pomoc stomatologiczna, Doradztwo związane 
ze stomatologią, Usługi mobilnej opieki stomatologicznej, 
Udzielanie informacji na temat stomatologii, Usługi opieki 
medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Kliniki, Kliniki 
medyczne, Usługi klinik medycznych, Usługi kliniki denty-
stycznej, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, 
Usługi ortodontyczne, Chirurgia plastyczna, Chirurgia, Usłu-
gi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie 
diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie leczenia chirur-
gicznego, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, 
Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Laserowe 
usuwanie grzyba palców nóg, Usługi laserowego usuwania 
owłosienia, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Laserowe usuwanie żylaków, Wypożycza-
nie instrumentów medycznych, Wynajem urządzeń medycz-
nych, Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, 
Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
chirurgicznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicz-
nych, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urzą-
dzeń diagnostycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego 
i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie urządzeń i insta-
lacji w dziedzinie technologii medycznej.
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(210) 532215 (220) 2021 08 01
(731) ROGALA MONIKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 35 udostępnianie porad dotyczących konsu-
menckich produktów kosmetycznych, 41 Organizacja szkoleń, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Kursy szkoleniowe, 
Usługi szkolenia personelu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szko-
lenia zawodowego, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Or-
ganizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie kur-
sów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu, Udzie-
lanie kursów szkolenia zawodowego, Szkolenie w zakresie hi-
gieny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe, Doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Zapewnianie szkoleniowych kursów me-
dycznych, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Zapewnianie 
szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, Zapewnia-
nie szkoleń, kształcenia i nauczania, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Usługi szkolenia pielęgniarek 
i pielęgniarzy, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Szko-
lenia w zakresie pielęgnacji urody, Usługi szkoleniowe doty-
czące zdrowia zawodowego, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Organizo-
wanie festiwali w celach szkoleniowych, Organizowanie wy-
staw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio-
wych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, 
Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie zjazdów w celach szkoleniowych, Publikowanie prze-
wodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek 
do celów szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, Szkolenia i nauczanie 
w dziedzinie medycyny, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi w zakresie za-
pewniania kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów 
zawodowych i kursów szkoleniowych, Usługi organizowania 
i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Usługi 
szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, Usługi 
szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, 
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szko-
leniowych, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdro-
wotnej i żywienia, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycz-
nych i ich leczenia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszą-
ce się do służby zdrowia, Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edu-
kacja zawodowa, Pokazy edukacyjne, Seminaria edukacyjne, 
Usługi edukacyjne, Testy edukacyjne, Sprawdziany edukacyj-

ne, Badania edukacyjne, Informacja o edukacji, Edukacja (infor-
macje dotyczące -), Usługi edukacji medycznej, Organizacja 
egzaminów [edukacja], Medyczne usługi edukacyjne, Organi-
zowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów 
edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizo-
wanie konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów edu-
kacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Do-
starczanie informacji edukacyjnych, Prowadzenie kursów edu-
kacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Za-
pewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie kongresów 
edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, 
Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Organizowa-
nie zjazdów edukacyjnych, Organizacja konferencji edukacyj-
nych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów eduka-
cyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Usługi edukacyjne do-
tyczące zdrowia, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Warsztaty 
w celach edukacyjnych, Organizowanie corocznych konferen-
cji edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Semi-
naria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, Usługi edukacyjne 
z zakresu medycyny, Organizowanie konkursów w celach edu-
kacyjnych, Planowanie seminariów w celach edukacyjnych, 
Planowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizacja 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali 
do celów edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Pro-
wadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie wi-
dowisk w celach edukacyjnych, Organizowanie wystaw do ce-
lów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyj-
nych, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Planowanie 
wykładów w celach edukacyjnych, Organizacja i przeprowa-
dzanie kursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
targów edukacyjnych, Opracowywanie kursów edukacyjnych 
i egzaminów, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi 
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi eduka-
cyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi edukacyj-
ne w zakresie pierwszej pomocy, Świadczenie usług edukacyj-
nych w zakresie zdrowia, Prowadzenie seminariów edukacyj-
nych dotyczących zagadnień medycznych, Prowadzenie edu-
kacyjnych programów wspierających dla pacjentów, Organi-
zowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organi-
zowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, 
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla 
pracowników służby zdrowia, Organizowanie i przeprowadza-
nie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Usługi 
badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, Badania kli-
niczne, Próby kliniczne, Przeprowadzanie prób klinicznych, 
Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 
44 Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Chirurgia ko-
smetyczna, Stomatologia kosmetyczna, Doradztwo dotyczą-
ce kosmetyków, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi 
w zakresie porad kosmetycznych, Usługi klinik chirurgii kosme-
tycznej i plastycznej, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, 
twarz i włosy, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, 
Usługi lekarskie, Przygotowywanie i wydawanie lekarstw, 
Usługi w zakresie badań lekarskich, Doradztwo w zakresie po-
mocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowa-
ny personel medyczny, Usługi medyczne w zakresie wydawa-
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nia orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi 
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Gabinety pielęgnacji 
skóry, Salony piękności, Pielęgnacja urody, Zabiegi pielęgnacji 
urody, Usługi pielęgnacji urody, Doradztwo dotyczące urody, 
Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo w zakresie urody, Hi-
giena i pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Analiza kosmetyczna, Usługi zabie-
gów pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze związane 
z pielęgnacją skóry, Doradztwo medyczne w zakresie derma-
tologii, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie der-
matologii, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób 
skóry, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi w za-
kresie laserowego odmładzania skóry, Usługi medyczne doty-
czące leczenia raka skóry, Konsultacje dotyczące kosmetyków, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Doradztwo doty-
czące ochrony zdrowia, Usługi klinik zdrowia, Usługi doradcze 
w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdro-
wia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, 
Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Udzielanie infor-
macji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medycz-
ne, Konsultacje medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi 
klinik zdrowia [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, 
Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi doradcze związa-
ne z usługami medycznymi, Usługi doradcze w zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, Stomatologia z sedacją, Pomoc stomatologicz-
na, Doradztwo związane ze stomatologią, Usługi mobilnej 
opieki stomatologicznej, Udzielanie informacji na temat sto-
matologii, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki 
i szpitale, Kliniki, Kliniki medyczne, Usługi klinik medycznych, 
Usługi kliniki dentystycznej, Usługi klinik medycznych i opieki 
zdrowotnej, Usługi ortodontyczne, Chirurgia plastyczna, Chi-
rurgia, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w za-
kresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Oferowanie terapii laserowej do leczenia cho-
rób, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Lasero-
we usuwanie grzyba palców nóg, Usługi laserowego usuwa-
nia owłosienia, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, 
Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Laserowe usuwanie żylaków, Wypożycza-
nie instrumentów medycznych, Wynajem urządzeń medycz-
nych, Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, 
Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wypożyczanie ma-
szyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie instrumentów 
chirurgicznych, Wypożyczanie instrumentów stomatologicz-
nych, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urzą-
dzeń diagnostycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego 
i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie urządzeń i insta-
lacji w dziedzinie technologii medycznej.

(210) 532216 (220) 2021 08 01
(731) INTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) INTU
(510), (511) 41 Nauczanie praktyk medytacyjnych, Trening 
medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Trening 
koncentracji i medytacji, Tworzenie materiałów edukacyj-
nych z zakresu medytacji, Prowadzenie szkoleń z zakresu 
medytacji, Publikacja tekstów z zakresu medytacji, Organiza-
cja szkoleń z zakresu medytacji, Trening rozwoju osobistego, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z zakresu medyta-

cji [nie do pobrania], Produkcja nagrań audio i video z zakre-
su medytacji, Zapewnienie kursów szkoleniowych on-line 
z zakresu medytacji, Udostępnianie on-line treści nagrań au-
dio z zakresu medytacji [nie do pobrania], 44 Usługi w zakre-
sie medytacji, Usługi medytacji będące usługami medycyny 
alternatywnej, Usługi na rzecz zdrowia, Usługi medytacji  
on-line, Usługi informacyjne on-line o medytacji (medycynie 
alternatywnej), Usługi medytacji on-line przez aplikacje mo-
bilne i strony internetowe, Zdalna pomoc medyczna, Usługi 
doradcze w zakresie zdrowia.

(210) 532222 (220) 2021 08 02
(731) SKRZYŃSKI RAFAŁ ZOVE, Chechło
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOVE

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 35 Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Administrowanie 
sprzedażą, Informacje na temat sprzedaży produktów, Po-
zyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, 
Promocja sprzedaży, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzie-
ży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tor-
bami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone  
on-line w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi w zakresie administrowania działal-
nością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie 
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Zarządza-
nie sprzedażą i bazą klientów, Promocja, reklama i mar-
keting stron internetowych on-line, Reklama i marketing, 
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama 
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pomocą marke-
tingu bezpośredniego, Handel (Zarządzanie w zakresie za-
mówień w -), Fakturowanie, Pokazy towarów, Pokazy towa-
rów dla celów reklamowych, Pokazy towarów i usług za po-
średnictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług 
tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa w sklepach stacjonarnych i przez In-
ternet: odzieży, obuwia, biżuterii, akcesoriów odzieżowych 
i skórzanych, torebek, Udostępnianie informacji o działal-
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach stacjo-
narnych i przez Internet: komputerów, sprzętu kompute-
rowego, komponentów i części do komputerów, urządzeń 
i nośników do przechowywania danych, Sprzętu i akceso-
riów do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), 
Urządzeń audiowizualnych, urządzeń audio i odbiorników 
radiowych, urządzeń do wyświetlania, urządzeń i sprzętu 
elektronicznego, Urządzeń nawigacyjnych, naprowadzają-
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cych, lokalizacyjnych, do namierzania celu i kartograficzne, 
mierzących, kontrolujących, Oprogramowania, sterowni-
ków, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Do-
radztwo w dziedzinie analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Odzyskiwanie danych kom-
puterowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie 
systemów komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi w zakresie ochrony anty-
wirusowej komputerów, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń 
komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w za-
kresie technologii informacyjnych.

(210) 532225 (220) 2021 08 02
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ 

SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Ustroń

(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 
Kosmetyki naturalne, Maski kosmetyczne, Żele do ciała, 
5 Borowina lecznicza, Borowina do kąpieli, Preparaty che-
miczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutycz-
ne, Leki dla ludzi, Radiologiczne substancje kontrastowe 
do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, 
Sole mineralne do kąpieli, Sole do celów medycznych, 
Mydła lecznicze, Wody mineralne do celów medycznych, 
32 Wody gazowane, Woda mineralna, Woda stołowa, 
Woda sodowa, 41 Usługi edukacji medycznej, Organizo-
wanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
42 Badania geologiczne, Geologiczne (Ekspertyzy -), Po-
szukiwania geologiczne, 43 Świadczenie usług przez ho-
tele i motele, Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego, Rezerwa-
cja pokoi, Tymczasowe zakwaterowanie, 44 Usługi sana-
toriów, Sanatoria, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez uzdrowiska [spa], Rehabilitacja fizyczna, Fizjoterapia, 
Hydroterapia, Psychoterapia, Usługi opieki medycznej, 
Usługi poradnictwa medycznego, Badania medyczne, 
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Placówki 
rekonwalescencji, Szpitale, Kliniki, Masaż.

(210) 532226 (220) 2021 08 02
(731) JĘDROCHA MAGDLENA KANCELARIA ADWOKACKA 

ADWOKAT MAGDALENA JĘDROCHA, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) Lexay
(510), (511) 45 Usługi adwokackie, Mediacja [usługi prawne], 
Usługi prawne.

(210) 532231 (220) 2021 08 02
(731) NMORTGAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKMNGRADE.COM

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 42 Audyt jakości, Badanie jakości produktów, 
Certyfikacja [kontrola jakości], Kontrola jakości, Kontrola jako-
ści dla osób trzecich, Kontrola jakości wytworzonych produk-
tów, Ocena jakości, Ocena jakości produktów, Potwierdzanie 
autentyczności dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności 
w dziedzinie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności an-
tyków, Sprawdzanie jakości, Stwierdzanie autentyczności 
dzieł sztuki, Stwierdzanie autentyczności obrazów, Stwier-
dzanie autentyczności znaczków, Testowanie, analiza i oce-
na towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie 
jakości produktów do celów certyfikacji, Testowanie papieru, 
Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testy jako-
ści, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi testowa-
nia w celu certyfikacji jakości lub standardów.

(210) 532234 (220) 2021 08 02
(731) TRZASKA ROBERT, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM POLONII WARSZAWA

(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Na-
krycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pi-
sanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji 
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłu-
maczenia, Tłumaczenia językowe.

(210) 532235 (220) 2021 08 02
(731) JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GDAŃSK
(540) (znak słowny)
(540) OhMyDev
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multi-
medialne i fotograficzne, Komputerowe bazy danych, Dane 
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zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Inter-
netu, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Zapisane pliki 
danych, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania da-
nych, Urządzenia do przesyłania danych, Komputerowe pro-
gramy operacyjne, Oprogramowanie komputerowe [progra-
my], Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie te-
lekomunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu, 
Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowa-
nie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, 
Oprogramowanie społecznościowe, Elektroniczne tablice 
ogłoszeniowe, Oprogramowanie użytkowe do usług tworze-
nia sieci kontaktów społecznych za pośrednictwem internetu, 
35 Analizy w zakresie reklamy, Badania rynku do celów rekla-
mowych, Badania w zakresie reklamy, Dokonywanie uzgod-
nień w zakresie reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące re-
klamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Dostarczanie 
powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro-
mocyjnych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja 
reklam i ogłoszeń handlowych, Organizacja konkursów w ce-
lach reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów 
handlowych lub reklamowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Przygotowywanie dokumentów 
reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Pu-
blikacja treści reklamowych, Reklama, Reklama on-line po-
przez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama on-line 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama rekrutacji 
personelu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych, w szczególności Internetu, Reklamy on-line, Rozpo-
wszechnianie reklam, Udostępnianie miejsca na stronach in-
ternetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie i wy-
najem powierzchni reklamowej, Udostępnianie i wynajem 
przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, Udostępnianie powierzchni reklamo-
wej, czasu reklamowego i mediów, Usługi w zakresie reklamy, 
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji w za-
kresie rekrutacji pracowników, Usługi reklamowe związane 
z rekrutacją personelu, Udostępnianie informacji biznesowych 
w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społeczno-
ściowych, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy 
i personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy 
i rekrutacji personelu, Udostępnianie informacji biznesowych 
dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Dostar-
czanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych 
za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji marke-
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostar-
czanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Aktualizacja i utrzymywanie 
danych w komputerowych bazach danych, Zapewnianie plat-
formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Bada-
nia rynku i badania marketingowe, Oferowanie i wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na re-
klamy, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach rekla-
mowych, Usługi przetwarzania danych w trybie on-line, Usługi 
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębior-
stwami gospodarczymi, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 38 Fora [po-
koje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Udostępnia-

nie pokojów rozmów [chatroom] on-line dla serwisów spo-
łecznościowych, Usługi pokojów rozmów [chatroom] dla ser-
wisów społecznościowych, Forum dyskusyjne (Udostępnianie 
Internetu dla -), Udostępnianie internetowego forum dyskusyj-
nego, Usługi telekomunikacyjne, Przesyłanie informacji cyfro-
wych, Przesyłanie informacji drogą on-line, Przesyłanie wiado-
mości za pośrednictwem witryny internetowej, Usługi komu-
nikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, 
Udostępnianie pokojów rozmów [chatroomów] i elektronicz-
nych tablic ogłoszeń on-line do przesyłania wiadomości po-
między użytkownikami komputerów, Usługi związane z elek-
tronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi związane z elektro-
nicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Udzielanie informacji w zakresie komunikacji, Zapewnianie 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi kompu-
terowych tablic ogłoszeń, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 
Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Telekomu-
nikacja, pokoje rozmów on-line dla zarejestrowanych użyt-
kowników do transmisji wiadomości, Zapewnianie dostępu 
do baz danych on-line, Przekazywanie informacji i danych 
za pośrednictwem usług on-line i Internetu, Elektroniczna wy-
miana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, poko-
jów rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, Komu-
nikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów 
[chatroomów], linii chatowych i forów internetowych, Udo-
stępnianie forów internetowych on-line, Udostępnianie  
on-line forów do przesyłania wiadomości między użytkowni-
kami komputerów, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i do-
skonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia za-
wodowego, Doradztwo zawodowe, Informacje dotyczące 
kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradz-
two edukacyjne i szkoleniowe), Doradztwo zawodowe i co-
aching, Komputerowe przygotowanie materiałów do publika-
cji, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostęp-
nianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażo-
wych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i doro-
słych, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi wydawni-
cze, Usługi w zakresie konferencji, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Orga-
nizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem 
osób, Usługi pisania blogów, Organizacja webinariów, Rozryw-
ka, 42 Zapewnianie oprogramowania on-line, nie do pobra-
nia, do użytku w komunikacji, Zapewnianie tymczasowego 
dostępu do niepobieralnego oprogramowania on-line, Za-
pewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego opro-
gramowania, Przechowywanie danych on-line, Hosting kom-
puterowych baz danych, Hosting infrastruktury sieciowej  
on-line na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia interak-
tywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej on-line 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści on-line, Ho-
sting platform komunikacyjnych w internecie, Hosting plat-
form przeznaczonych do handlu elektronicznego przez Inter-
net, Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, Udo-
stępnianie informacji on-line w zakresie badań technologicz-
nych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Programo-
wanie oprogramowania do portali internetowych, chatro-
omów, linii chatów i forów internetowych, usługi komputero-
we, mianowicie hosting obiektów elektronicznych dla osób 
trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań oraz 
interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościo-
wych, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], Usługi do-
stawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, 
Hosting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów 
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on-line, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramo-
wania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, 45 Usługi serwisów spo-
łecznościowych on-line, Usługi tworzenia sieci kontaktów 
społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do po-
brania, Usługi internetowe w dziedzinie pośrednictwa w zna-
jomościach, sieci społecznych i pośrednictwa biznesowego, 
Udzielanie informacji w postaci baz danych obejmujących in-
formacje w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów społecznych, 
Usługi w zakresie nawiązywania znajomości.

(210) 532238 (220) 2021 07 29
(731) GÓRPLAST FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potycz
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALLENO Agri

(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 16 Papier, Opakowania z papieru, Folie z tworzyw 
sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia w transporcie, 
Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pa-
kowania lub zabezpieczania w transporcie, 17 Folie z two-
rzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie z tworzyw 
sztucznych nie do pakowania, Folie metalowe izolacyjne, Folie 
przyciemniające i zabarwione, 35 Usługi: agencji importowo-
-eksportowych, agencji informacji handlowych, agencji re-
klamowych, analiz rynkowych, badania opinii publicznej, ba-
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
dystrybucji materiałów reklamowych, takich jak: próbki, druki, 
prospekty, broszury, handlowych informacji i porad udziela-
nych konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, 
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, wy-
szukiwania informacji w komputerowych plikach, dla osób 
trzecich, prezentowania produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, 
kolportażu próbek, publikowania tekstów sponsorowanych, 
reklamowe, reklamowe na billboardach, reklamy za pośrednic-
twem sieci komputerowej, reklamy i tworzenia tekstów spon-
sorowanych, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, promocji 
sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach 
handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w zakre-
sie nabywania usług telekomunikacyjnych, Usługi sprzedaży 
folii z tworzyw sztucznych.

(210) 532246 (220) 2021 08 02
(731) SMOLIŃSKA-KORNOWICZ MAGDALENA FIRMA 

HANDLOWO USŁUGOWA FRESH, Toruń
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR.SMART

(531) 02.01.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 
27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 21 Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do ku-
rzu, Szmatki i ściereczki do czyszczenia.

(210) 532250 (220) 2021 08 02
(731) GÓRECKI JÓZEF DOM POGRZEBOWY GÓRECKI, 

Mysłowice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRECKI

(531) 27.05.05, 29.01.12, 07.03.02, 26.15.15
(510), (511) 39 Transport, Transport lądowy osób, 45 Usługi 
pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, 
Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi w zakresie 
balsamowania, Doradztwo związane z osobistymi sprawami 
prawnymi, Doradztwo w zakresie relacji osobistych, Doradz-
two prawne, Doradztwo duchowe.

(210) 532262 (220) 2021 08 02
(731) DE FACTO HELENA ŁAPCIEW I ARTUR ONISZCZUK 

SPÓŁKA JAWNA, Bielsk Podlaski
(540) (znak słowny)
(540) DE FACTO
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakry-
cia głowy, Odzież.

(210) 532264 (220) 2021 08 03
(731) BESPOKE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowny)
(540) BB BESPOKE BROKER
(510), (511) 36 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi 
brokerskie.

(210) 532317 (220) 2021 08 02
(731) GLAZIK SŁAWOMIR, GLAZIK MAGDALENA AZARDI 

SPÓŁKA CYWILNA, Mroczeń
(540) (znak słowny)
(540) AZARDI PRODUCENT ŁÓŻEK I MATERACY
(510), (511) 20 Łóżka, Materace, Meble.

(210) 532338 (220) 2021 08 03
(731) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M 

GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) canario CAFE

(531) 05.07.27, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy 
do kawy espresso, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Domo-
we ekspresy do kawy [elektryczne], Kapsułki do kawy, puste, 
do elektrycznych ekspresów do kawy, Chłodziarki do mleka, 
Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne dzbanki do kawy wy-
posażone w zaparzacz, Elektryczne automaty do espresso, 
Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze do kawy, Elek-
tryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne filtry do kawy, 
21 Ekspresy do kawy nieelektryczne, Ciśnieniowe ekspresy 
do kawy, Ekspresy do zaparzania kawy, Nieelektryczne młyn-
ki do kawy, Młynki do kawy, Elektryczne młynki do kawy, 
Dzbanki do kawy, Miarki do kawy, Mieszadełka do kawy, 
Filtry do kawy nieelektryczne, Filtry do kawy papierowe, 
Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Filtry do kawy, 
nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy 
do kawy, 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa 
rozpuszczalna, Czekoladowa kawa, Kawa niepalona, Kawa 
aromatyzowana, Kawa słodowa, Torebki z kawą, Kapsułki 
z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Mieszanki kawowe, 
Ziarna kawy, Palone ziarna kawy.

(210) 532351 (220) 2021 08 04
(731) ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powodowo
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ TRANSPORT

(531) 03.07.01, 03.07.02, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi transportowe.

(210) 532354 (220) 2021 08 04
(731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #NIEUSTRASZONA W PRACY

(531) 02.03.02, 02.03.15, 02.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(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 on-line, usługi 
wydawnicze, usługi reporterskie, produkcja nagrań audio 
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, 
organizacja webinariów, organizowanie spotkań i konferen-
cji, 42 tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów kom-
puterowych, projektowanie, tworzenie i programowanie 
stron internetowych, wynajmowanie [udostępnianie] zaso-
bów serwerów sieci komputerowych, zarządzanie zasobami 
cyfrowymi, hosting portali internetowych, projektowanie 
graficzne materiałów promocyjnych, udostępnianie miejsca 
w Internecie na blogi.

(210) 532355 (220) 2021 08 04
(731) GROCHOWSKI HUBERT ALE DOM, Białystok
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALE DOM

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, Nabywanie nieruchomości [dla osób 
trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w za-
kupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-
ściami, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nierucho-
mości, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości 
za prowizję, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imie-
niu osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych.

(210) 532359 (220) 2021 08 03
(731) GREENBUD DEVELOPMENT  

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kostrzyn

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREENBUD DEVELOPMENT

(531) 26.07.15, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Usługi w zakresie obrotu nieruchomościa-
mi, Usługi w zakresie administrowania i zarządzania nieru-
chomościami, Pośrednictwo w handlu nieruchomościami, 
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Wykonanie analiz finansowych, wycena nieruchomości 
i majątku, wynajmowanie mieszkań i innych nieruchomości, 
37 Usługi budowlane i deweloperskie w zakresie budow-
nictwa obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, 
przemysłowych, sportowych, Budowa dróg, Budowanie 
nieruchomości, Rozbiórka budynków, Nadzór budowlany, 
39 Wynajmowanie magazynów, 42 Usługi doradztwa pro-
jektowego w zakresie budownictwa, Usługi doradztwa bu-
dowlanego.

(210) 532361 (220) 2021 08 04
(731) STRYCHANIN RYSZARD FIRMA JUBILERSKA MAGAR, 

Gorzów Wielkopolski
(540) (znak słowny)
(540) ORNAMO
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na cia-
ło, Biżuteria osobista, Biżuteria damska, Biżuteria, Wyroby 
jubilerskie [biżuteria], Zawieszki do bransoletek [biżuteria] 
z metali pospolitych, Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [bi-
żuteria], Fantazyjna biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Biżute-
ria ze złotem, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra wysokiej 
próby, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona 
z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych 
metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachet-
nych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria 
wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria szlachetna, Bi-
żuteria sztuczna, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria emaliowana, 
Biżuteria dla dzieci, Biżuteria będąca wyrobami z metali szla-
chetnych, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użyt-
ku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do użytku osobistego.

(210) 532366 (220) 2021 08 04
(731) AGRI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Agri Plus

(531) 03.07.16, 03.07.22, 05.05.03, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 
29.01.15

(510), (511) 1 Nawozy, Mieszaniny chemiczne i organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodow-
lane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Sole do celów przemysłowych, 
31 Karmy i pasze dla zwierząt, Żywe zwierzęta, organizmy 
do hodowli, Ściółka dla zwierząt, 44 Hodowla zwierząt, 
Udzielanie informacji związanych ze stosowaniem nawo-
zów, Zwierzęta (Hodowla -), Doradztwo związane z hodowlą 
zwierząt, Udzielanie informacji na temat hodowli zwierząt, 
Usługi hodowli.

(210) 532498 (220) 2021 08 09
(731) KANIEWSKI OKTAWIAN, Katowice
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) White Raven

(531) 03.07.24, 03.07.12, 24.09.03, 24.17.02, 21.03.25, 27.05.01, 
29.01.13

(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwia-
jące, Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje energety-
zujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], 
Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe 
gazowane napoje na bazie soków owocowych, Soki, Bez-
alkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użyt-
ku medycznego], Bezalkoholowe napoje na bazie miodu, 
Bezalkoholowe napoje słodowe, Wody, Koktajle owocowe, 
bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], 
Koktajle bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Mrożone napoje gazowane, Napoje bezalko-
holowe na bazie owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholo-
we na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone 
witaminami i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje 
izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], 
Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje dla sportowców 
zawierające elektrolity, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje sportowe 
wzbogacane proteinami, Napoje węglowodanowe, Napoje 
wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z guaraną, 
Napoje zawierające witaminy, Niegazowane napoje bezalko-
holowe, Woda, Woda gazowana wzbogacona witaminami 
[napoje].

(210) 532503 (220) 2021 08 09
(731) KOŁODZIEJCZYK NATALIA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) Basically
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie baterii, Usługi sklepów detalicz-
nych on-line obejmujące odzież, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
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wych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakre-
sie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w za-
kresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi 
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych.

(210) 532523 (220) 2021 08 10
(731) FELTRO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klebark Wielki
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) feltro design

(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.19, 26.04.01, 
26.04.05, 27.01.02

(510), (511) 17 Akustyczne izolacje budynków, Arkusze 
akustyczne, Konstrukcje niemetalowe do redukcji hałasu 
[izolacja], Konstrukcje do wyciszania [izolacja akustyczna], 
Izolacje z funkcją uszczelniania do ochrony przed hałasem, 
Izolacje akustyczne budynków, Izolacje akustyczne, Kon-
strukcje niemetalowe do redukcji hałasu [wytłumienie], 
Konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu [izolato-
ry], Konstrukcje niemetalowe do pochłaniania hałasu [izo-
lacja akustyczna], Materiały do izolacji dźwiękowej, Mate-
riały dźwiękoszczelne do budynków, Materiały izolacyjne 
do izolacji dźwiękowej, Materiały tłumiące dźwięk, Obicia 
ścienne pochłaniające dźwięk, Obicia ścienne tłumiące 
dźwięk, Odgrody akustyczne do celów izolacji akustycz-
nej, Panele do izolacji akustycznej, Panele dźwiękochłon-
ne do budynków, Panele izolujące akustycznie wykonane 
z materiałów niemetalowych, Płytki akustyczne, Pokrycia 
sufitów tłumiące dźwięk, Pokrycia sufitów pochłaniające 
dźwięk, 19 Niemetalowe okładziny na sufity, Niemetalo-
we sufity podwieszane, Niemetalowe sufity kasetonowe, 
Filc dla budownictwa, Materiały budowlane niemetalo-
we o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane 
(nie z metalu), Materiały budowlane niemetalowe, Ma-
teriały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, 
Okrycia niemetalowe dla budownictwa, Panele akustycz-
ne niemetalowe, Niemetalowe panele okładzinowe, Pa-
nele okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele 
z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Pane-
le ścienne (niemetalowe), Niemetalowe ścianki boczne, 
Ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, Ścien-
ne okładziny niemetalowe dla budownictwa, Sufity nie-
metalowe, 27 Dekoracje ścienne (nietekstylne), Pokrycia 
ścienne, Pokrycia ścienne z tworzyw sztucznych, Ścienne 
tekstylne materiały wykończeniowe.

(210) 532538 (220) 2021 08 10
(731) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) COOLBEE
(510), (511) 10 Krioaplikatory do użytku medycznego.

(210) 532540 (220) 2021 08 10
(731) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERMY WOŹNIAK

(531) 01.03.01, 01.03.10, 01.15.01, 26.02.13, 26.11.06, 26.11.12, 
27.05.01, 29.01.12

(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja 
w proszku, Jaja ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka ja-
jek, 31 Drób [żywy], Żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, 
Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Proteiny psze-
niczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wylęgania, zapłod-
nione, Karma dla drobiu, Kasze dla drobiu, Drób do celów 
hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się -), 
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 44 Usługi 
hodowli drobiu, Usługi weterynaryjne.

(210) 532541 (220) 2021 08 09
(731) GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) King Louis XIV

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe 
i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, 
Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwie-
rząt, Słód, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi 
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związa-
ne z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.

(210) 532542 (220) 2021 08 09
(731) PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) (znak słowny)
(540) PROVENIS
(510), (511) 35 Usługi inspekcji i unowocześniania proce-
sów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, 
Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym 
zakresie, 36 Doradztwo w zakresie długów, Usługi doradz-
twa w zakresie zadłużenia, Usługi doradztwa finansowego 
związane z niewypłacalnością, Odzyskiwanie zaległych dłu-
gów, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, Skompu-
teryzowana windykacja wymagalnych należności, Usługi 
agencji faktoringowych, Usługi negocjacji w zakresie roz-
liczenia zobowiązań, Usługi związane z niewypłacalnością 
[finanse], Windykacja, Windykacja należności i odzyskiwa-
nie długów, Usługi w zakresie zarządzania długami, Usługi 
związane z upadłością, Usługi w zakresie ściągania długów, 
Usługi w zakresie odzyskiwania posiadania, Faktoring, Agen-
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cje windykacji należności, Usługi związane z niewypłacalno-
ścią, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi agencji 
ściągania wierzytelności, Usługi w zakresie obciążania [de-
betowania] rachunków, Usługi w zakresie windykacji długu 
i faktoringu wierzytelności, Organizacja ściągania długów, 
Elektroniczne usługi windykacji należności, Ściąganie należ-
ności i faktoring, Nabycie i przeniesienie roszczeń pienięż-
nych, Świadczenie usług doradczych w zakresie długów 
o zagrożonej spłacie, Usługi finansowe, mianowicie regulo-
wanie długu, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji 
spłat długów, Faktoring długów, Usługi ściągania należności, 
Usługi skupu długów, Usługi pośrednictwa w zakresie kupna 
i sprzedaży wierzytelności, Monitoring wierzytelności.

(210) 532543 (220) 2021 08 09
(731) NATURE NATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolno
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nature native

(531) 05.01.16, 27.05.01
(510), (511) 3 Maści [nielecznicze], Preparaty do prania, 
Proszki do prania, Mydła do prania, Dodatki do prania, Pły-
ny do prania, Środki ochronne do prania, Preparaty do pra-
nia chemicznego, Kulki do prania z detergentem, Preparaty 
do prania przyciągające brud, Preparaty do prania przyciąga-
jące barwniki, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Chu-
steczki do prania zapobiegające utracie koloru, Chusteczki 
antystatyczne stosowane w suszarkach do prania, Środki 
wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, 
Środki do płukania do prania, Kosmetyki, Kosmetyki nielecz-
nicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki 
do pielęgnacji skóry, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], 
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji 
skóry [kosmetyki], Kremy nielecznicze, Kremy nawilżające, 
Kremy odżywcze, Kremy oczyszczające, Kremy ochronne, 
Kremy ujędrniające skórę, Kremy do rozjaśniania skóry, Nie-
lecznicze kremy do skóry, Kremy do skóry [nielecznicze], 
Kremy wybielające do skóry, Środki czyszczące do higieny 
intymnej, nielecznicze, Chusteczki oczyszczające do higieny 
intymnej dla kobiet, Płyny do przemywania pochwy do hi-
gieny intymnej lub dezodoryzacji, Preparaty do higieny in-
tymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], 
5 Maści lecznicze, Maści przeciwzapalne, Homeopatyczne 
maści przeciwzapalne, Maści o właściwościach leczniczych, 
Uniwersalne lecznicze maści mentolowe, Maści lecznicze 
do stosowania na skórę, Płyny dezynfekujące [inne niż my-
dło], Kremy farmaceutyczne, Kremy uśmierzające ból, Leczni-
cze kremy ochronne, Kremy do użytku dermatologicznego, 
Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze do pielęgnacji 
skóry, Kremy lecznicze do ochrony skóry, Antybakteryjne 
środki do mycia rąk, Balsamiczne preparaty do celów me-
dycznych, Balsamy do użytku medycznego, Detergenty 
do celów medycznych, Maści do celów farmaceutycznych, 
Odświeżacze do ubrań i tkanin, Preparaty chemiczno-farma-
ceutyczne, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, 
Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Intymne pre-
paraty nawilżające, 35 Usługi handlu hurtowego w zakresie 

preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszcze-
nia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do czyszczenia, Usługi handlu detalicznego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych przez sklepy on-line, Świadczenie 
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, 
Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
on-line w Internecie, Dostarczanie informacji gospodarczych 
i handlowych on-line.

(210) 532573 (220) 2021 08 11
(731) PAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łubniany

(540) (znak słowny)
(540) PAMAS SALAMI BANKIETOWE
(510), (511) 29 Salami.

(210) 532574 (220) 2021 08 11
(731) PAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łubniany

(540) (znak słowny)
(540) PAMAS SALAMI ROGAL
(510), (511) 29 Salami.

(210) 532588 (220) 2021 08 11
(731) JK DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(540) (znak graficzny)
(540) 

(531) 24.09.05, 24.09.03, 24.09.09, 26.03.04, 26.13.25, 26.01.03, 
26.01.12

(510), (511) 44 Usługi dentystyczne, Wypożyczanie instru-
mentów stomatologicznych, Wstawianie kamieni szlachet-
nych do protez dentystycznych, Usługi w zakresie wybiela-
nia zębów, Usługi ortodontyczne, Usługi mobilnej opieki sto-
matologicznej, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi doradcze 
dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi czyszcze-
nia zębów, Usługi asystenta dentysty, Udzielanie informacji 
na temat stomatologii, Stomatologia z sedacją, Stomatologia 
kosmetyczna, Pomoc stomatologiczna, Konsultacje denty-
styczne, Doradztwo związane ze stomatologią, Chirurgia.

(210) 532605 (220) 2021 08 12
(731) WOŁOWSKI MIŁOSZ, Praga, CZ
(540) (znak słowny)
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(540) Skarpetowice
(510), (511) 25 Odzież, Skarpetki, Skarpety do kostek, Skar-
pety wewnętrzne do obuwia [stopki], Bokserki.

(210) 532636 (220) 2021 08 12
(731) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków
(540) (znak słowny)
(540) BERSERKER AGENCY
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwa-
nia, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla 
osób trzecich, Zapisane pliki danych, Wstępnie nagrane płyty, 
Wstępnie nagrane dyski kompaktowe, Wstępnie nagrane dyski, 
Taśmy z nagraniami, Podłoża do nośników zapisu [optyczne], 
Płyty rentgenowskie [naświetlone], inne niż do użytku medycz-
nego, Pliki multimedialne do pobrania, Nośniki danych zawiera-
jące typograficzne kroje czcionek, Nagrania magnetyczne, Na-
grane płyty kompaktowe [płyty CD], Nagrane magnetyczne 
nośniki danych, Nagrane dyski kompaktowe, Mikrofilmy 
o zwiększonej czułości, naświetlone, Komputerowe mapy cyfro-
we, Katalogi [elektryczne lub elektroniczne], Hologramy do po-
świadczania autentyczności produktów, Hologramy, Folia holo-
graficzna, Emotikony do pobrania na telefony komórkowe, Elek-
troniczne tablice z rozkładami, Dyski wstępnie zaprogramowa-
ne, Dyski optyczne zapisane, Dane zapisane magnetycznie, 
Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane elek-
tronicznie, Czułe klisze reprograficzne [naświetlone], Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i ob-
razowych utrwalone na nośnikach, Komputerowe bazy danych, 
Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematogra-
ficznych, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Błony rentge-
nowskie, naświetlone, Chipy zawierające muzyczne nagrania 
dźwiękowe, Czasopisma elektroniczne, Czcionki drukarskie 
do pobrania, Czcionki drukarskie do pobrania przy użyciu prze-
kazu elektronicznego, Czcionki zapisane na nośnikach magne-
tycznych, Czułe filmy reprograficzne [naświetlone], Diapozyty-
wy, Dokumentacja komputerowa w formie elektronicznej, Dyski 
optyczne z muzyką, Dzwonki do pobierania do telefonów ko-
mórkowych, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobra-
nia, Dzwonki telefoniczne [do pobierania], E-booki, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Elektroniczne bazy danych 
zapisane na nośnikach komputerowych, Elektroniczne kartki 
z życzeniami do pobrania do przesyłania pocztą tradycyjną, 
Elektroniczne partytury, do pobrania, Elektroniczne sprawozda-
nia do pobrania, Elektroniczne publikacje do pobrania w dzie-
dzinie gier wideo, Film kinematograficzny, naświetlony, Filmy 
animowane, Filmy [błony] naświetlone, Filmy do pobrania, Filmy 
do przezroczy naświetlone, Filmy fotograficzne [naświetlone], 
Filmy kinematograficzne, Filmy o zwiększonej czułości, naświe-
tlone, Filmy rysunkowe animowane, Filmy rysunkowe animo-
wane do pobrania, Filmy światłoczułe [naświetlone], Filmy wi-
deo, Fotografie cyfrowe do pobrania, Gazety elektroniczne 
do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, 
Grafiki komputerowe do pobrania, Informacje do pobrania na-
wiązujące do gier, Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, 
Interaktywne płyty DVD, Interaktywne publikacje elektroniczne, 
Karty pocztowe do pobrania, Kinematograficzne filmy, Klisze 
rentgenowskie naświetlone, inne niż do celów medycznych, 
Klucze sieciowe USB, Klucze sieciowe USB do automatycznego 
uruchamiania URL zaprogramowanych stron internetowych, 
Komiksy do pobrania, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki 
elektroniczne do pobrania, Książki elektroniczne do pobrania 
z dziedziny nauki gry w golfa, Książki w formacie cyfrowym 
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Kupony 
mobilne do pobrania, Książki zapisane na taśmach, Mapy dro-
gowe do pobrania, Media do pobierania, Mikrofilm [naświetlo-
ny], Modele do rzeczywistości wirtualnej, Muzyczne nagrania 

dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Mu-
zyczne nagrania na taśmach, Muzyczne nagrania wideo, Muzy-
ka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania dostar-
czana z witryn internetowych MP3, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia udostępniana na witrynach internetowych MP3, Muzyka 
cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Interne-
tu, Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka cyfrowa 
do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka cyfrowa (ładowal-
na), dostarczona z Internetu, Nagrane cyfrowe taśmy audio 
[DAT], Nagrane dyski wideo, Nagrane filmy, Nagrane kasety ma-
gnetofonowe, Nagrane kasety wideo z kreskówkami, Nagrane 
kasety wideo z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty CD, 
Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty 
DVD z ćwiczeniami fitness, Nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, 
Nagrane płyty DVD z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty 
DVD zawierające gry, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 
Nagrane płyty VCD, Nagrane taśmy audio niemuzyczne, Nagra-
ne taśmy audio z grami, Nagrane taśmy dźwiękowe z nagrania-
mi muzycznymi, Nagrane taśmy muzyczne, Nagrane taśmy wi-
deo, Nagrane taśmy wideo niemuzyczne, Nagrane taśmy wideo 
z nagraniami muzycznymi, Nagrane taśmy wideo zawierające 
gry, Nagrania audio, Nagrania audio i wideo, Nagrania multime-
dialne, Nagrania muzyczne, Nagrania muzyczne na taśmach, 
Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania muzyczne 
w postaci płyt, Nagrania wideo, Nagrania wideo do pobrania, 
Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania 
wideo z muzyką, do pobrania, Naświetlone filmy o podwyższo-
nej czułości, Naświetlone filmy światłoczułe, Naświetlone klisze, 
Naświetlone klisze o podwyższonej czułości, Naświetlone ta-
śmy filmowe, Negatywy fotograficzne, Nośniki fotoczułe [filmy, 
naświetlone], Nośniki fotograficzne [filmy, naświetlone], Obrazy 
holograficzne, Plakaty do pobrania, Pliki graficzne do pobiera-
nia, Pliki muzyczne do pobierania, Płyty CD-ROM zawierające 
elektroniczne książki telefoniczne, Płyty fotograficzne [naświe-
tlone], Płyty kompaktowe z muzyką, Płyty nagrane z dźwiękiem, 
Płyty nagrane z obrazami, Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty 
wideo z nagranymi filmami animowanymi, Pobieralne broszury 
elektroniczne, Pobieralne mapy elektroniczne, Pobieralne na-
grania dźwiękowe, Pobieralne publikacje elektroniczne o cha-
rakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Pobieralne szablo-
ny do projektowania prezentacji audiowizualnych, Podcasty, 
Podcasty do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie pro-
gramu komputerowego, Przezrocza [fotografia], Przezrocza fo-
tograficzne, Przezrocza fotograficzne [slajdy], Przezrocza kine-
matograficzne, Przezroczyste folie [fotograficzne, naświetlone] 
do rzutników, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektronicz-
ne, do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Publika-
cje elektroniczne do pobrania, związane z grami, Publikacje 
elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Publikacje 
elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 
Publikacje elektroniczne w dziedzinie technologii interaktyw-
nej, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Publikacje tygo-
dniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Internetu, Publika-
cje w formie elektronicznej do pobrania, Serie książek dla dzieci 
do pobrania, Serie muzycznych nagrań dźwiękowych, Slajdy 
fotograficzne naświetlone, Środki edukacyjne do pobrania, Ta-
śmy wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, Taśmy z nagra-
niami muzyki, Terminarze i organizery do pobrania, które można 
wydrukować, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania z Internetu, Videocasty, Wstępnie nagrane filmy, 
Wstępnie nagrane filmy kinowe, Wstępnie nagrane filmy kine-
matograficzne, Wstępnie nagrane kasety, Wstępnie nagrane 
kasety wideo, Wstępnie nagrane taśmy audio, Wstępnie nagra-
ne taśmy video, Zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów me-
dycznych, Wzory projektów graficznych do pobrania, Elektro-
niczne bazy danych, Interaktywne bazy danych, 35 Agencja 
public relations, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, 
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Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie 
i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyj-
ne i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i prze-
twarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekru-
tacji personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwa-
mi handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamo-
wych, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa 
centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi do-
radcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Do-
radztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradz-
two w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, 
Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji perso-
nelu, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy 
kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych in-
formacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Eksperty-
zy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Impresariat w działal-
ności artystycznej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym 
w zakresie prowadzenia ich interesów, Biznesowe usługi dorad-
cze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradza-
nie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia 
interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe doty-
czące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie 
dostarczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę 
franczyzy, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchi-
singu, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Do-
radztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo 
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradz-
two dotyczące zbywania firm, Doradztwo i konsultacje bizneso-
we w zakresie franchisingu, Doradztwo i pomoc w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistycz-
ne w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo gospo-
darcze dotyczące likwidacji, Doradztwo, konsultacje i pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowa-
nie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakre-
sie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczą-
ce marketingu, Administrowanie programami motywacyjnymi 
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trze-
cich, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamo-
wych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, 
Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świado-
mości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru rekla-
my, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji na temat reklamy, 
Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania 
konsultowanych on-line, Działalność reklamowa, w szczególno-

ści w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Edycja 
postprodukcyjna reklam, Elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych 
z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlo-
wych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie 
marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wy-
korzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, 
Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych, Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych 
z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marke-
ting cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finanso-
wy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez 
i wydarzeń, Marketing referencyjny, Marketing internetowy, 
Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz in-
nych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawa-
nia oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży, Negocjowanie kontraktów reklamowych, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena skut-
ków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, 
Oceny szacunkowe do celów marketingowych, Oferowanie 
próbek produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji 
marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncep-
cji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie 
kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów 
marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek interneto-
wych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wy-
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i prze-
prowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów 
w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów 
promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych w ki-
nach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez mar-
ketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania 
nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania na-
gród w celach reklamowych, Organizowanie promocji imprez 
mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, 
Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Or-
ganizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów re-
klamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamo-
wych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie -), Plano-
wanie strategii marketingowych, Pomoc dotycząca zarządzania 
przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc 
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowe-
go, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca toż-
samości korporacyjnej, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zarządzaniu w za-
kresie promocji działalności gospodarczej, Pośrednictwo w za-
kresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentacja 
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów 
reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i tele-
wizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produk-
cja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w ce-
lach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produk-
cja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja progra-
mów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z te-
lezakupami, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wi-
deo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja re-
klam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam 
telewizyjnych i radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Pro-
dukcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie kon-
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sumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Pro-
jektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur re-
klamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie 
materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, 
Promocja on-line sieci komputerowych i stron internetowych, 
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Pro-
mocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Pro-
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocje sprzedaży 
w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyjne usługi han-
dlowe, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio  
on-line za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie 
koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z energoosz-
czędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dzie-
dzinie oświetlenia, Promowanie muzyki innych poprzez dostar-
czanie portfolio on-line za pośrednictwem witryn interneto-
wych, Promowanie projektów innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio on-line za pośrednictwem strony internetowej, 
Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie 
sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów pro-
mocyjnych w czasopismach, Promowanie sprzedaży dla osób 
trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlo-
wych, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizu-
alnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych pod-
miotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie 
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowy-
wanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Pro-
mowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością spor-
tową, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aran-
żowanie łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami spor-
towymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez 
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programa-
mi promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komu-
nikacyjne, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowa-
nia międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie 
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednic-
twem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart 
rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam 
na stronach internetowych, Promowanie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie 
usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowa-
nie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń 
sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygoto-
wanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizu-
alnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie 
dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych 
tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie re-
klam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych 
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam 
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamo-
wych, Przygotowywanie list adresowych dla usług dystrybucji 
materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośred-
nictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materia-
łów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie 
planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w ce-
lach reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, 

Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób 
trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób 
trzecich, Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywa-
nie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści re-
klamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Pu-
blikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektro-
nicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie ma-
teriałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów rekla-
mowych, Publikowanie materiałów reklamowych on-line, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów rekla-
mowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej 
odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Rekla-
ma i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama na billbo-
ardach elektronicznych, Reklama on-line poprzez komputero-
we sieci komunikacyjne, Reklama on-line za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama on-line za po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie 
materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich poprzez 
elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie 
publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna w zakresie 
szkoleń filozoficznych, Reklama promocyjna projektów badaw-
czych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedaw-
ców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line do prze-
szukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama w czaso-
pismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Re-
klama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popular-
nej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsora-
mi i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wy-
darzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów kinowych, 
Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórko-
wej, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, 
Reklama związana z transportem i dostawą, Reklamowanie fil-
mów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie 
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Reklamowa-
nie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, 
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając 
klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożli-
wiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie -), 
Reklamy kinowe, Reklamy montowane na dachach taksówek, 
Reklamy on-line, Reklamy prasowe (Przygotowywanie -), Rekla-
my radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyj-
ne, Reprodukcja materiału reklamowego, Reżyserowanie fil-
mów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Roz-
powszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla 
przedsiębiorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputery-
zowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie ra-
portów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamo-
wych i sponsorowanych -), Telemarketing, Testowanie marki, 
Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie on-line przewodników reklamowych zawierających towary 
i usługi osób trzecich prowadzących handel on-line w Interne-
cie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie infor-
macji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związa-
nych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketin-
gowych, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, 
Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi 
agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi 
agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, Usłu-
gi agencji modelek i modeli, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Usłu-



152 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  ZT34/2021

gi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwia-
jące nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami 
a właścicielami stron internetowych, Usługi franczyzowe 
związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi informa-
cyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlowej w zakresie 
promocji przedsiębiorstw, Usługi izby handlowej w zakre-
sie promocji handlu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozy-
skiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marke-
tingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi 
marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketin-
gowe w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dzie-
dzinie restauracji, Usługi marketingowe w dziedzinie opty-
malizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingo-
we za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi 
marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usłu-
gi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], 
Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub pro-
mocji sprzedaży, Usługi merchandisingu, Usługi ogłosze-
niowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakre-
sie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, 
Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone 
za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności go-
spodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi 
promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi promocyjne 
i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednic-
twem telefonu, Usługi promocyjne związane z imprezami 
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi promocyjno-
-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usłu-
gi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promo-
cyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architek-
tów, Usługi reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamo-
we dla kwiaciarzy, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe 
dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi re-
klamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe dotyczące 
usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu 
morskiego, Zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości 
sportowych, Zawieranie umów reklamowych na rzecz in-
nych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji 
na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzy-
stania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu 
wykorzystania ich na stronach internetowych, Agencje infor-
macji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub da-
nych demograficznych], Analiza marketingowa nieruchomo-
ści, Analiza trendów marketingowych, Analiza w zakresie 
marketingu, Analizy w zakresie marketingu, Badania marke-
tingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryj-
nych i produktów do pielęgnacji urody, Badania rynku i ba-
dania marketingowe, Doradztwo dotyczące zarządzania 
marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie me-
diów społecznościowych, Doradztwo reklamowe i marketin-
gowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu, 
Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Do-
radztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo 
w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo 
w zakresie zarządzania marketingowego, Informacja lub ba-
dania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, 
Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybu-
cję kuponów, Ocena statystyczna danych marketingowych, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Pomoc w zakresie 

marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, 
Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące mar-
ketingu, Porady w zakresie marketingu, Prowadzenie badań 
marketingowych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, Świadczenie doradczych 
usług marketingowych dla producentów, Usługi badawcze 
w zakresie reklamy i marketingu, Usługi doradcze dotyczące 
reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze w zakresie 
marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyj-
nego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w za-
kresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultingowe 
w zakresie marketingu internetowego, Usługi planowania 
w celu badań marketingowych, Usługi reklamowe i marke-
tingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone 
za pomocą mediów społecznościowych, Zarządzanie perso-
nelem zajmującym się marketingiem, Wynajmowanie wszel-
kich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji 
marketingowych, Usługi w zakresie marketingu baz danych, 
Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w za-
kresie marketingu produktów, Usługi rozwoju w zakresie kre-
atywnego planowania marketingowego, Usługi rekrutacji 
personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi reklamowe 
i marketingowe on-line, Usługi reklamowe i marketingowe 
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, 
41 Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Usługi 
szkoleniowe dotyczące marketingu w handlu detalicznym, 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego 
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, 
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia języ-
kowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia.

(210) 532712 (220) 2021 08 16
(731) WITKOWSKI JAROSŁAW PROVECTUS, Gdańsk
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4Yachts

(531) 18.03.02, 18.03.23, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.03, 29.01.04

(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do za-
opatrywania w wodę i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewa-
cze, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wod-
nych i gazowych, 12 Zbiorniki paliwa do pojazdów, 22 Taśmy 
i pasy, Liny, linki i sznury, Plandeki, markizy, namioty i niedo-
pasowane pokrycia.
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WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH 
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM 

PO DNIU 14 KWIETNIA 2016 R.

1 518033, 530008, 530362, 530868, 530989, 531534, 531535, 531961, 532048, 532061, 532069, 532366

2 531753, 531756, 531815

3 509357, 523161, 523162, 523900, 523902, 523905, 523910, 523911, 523913, 523914, 523915, 526120, 528514, 
530645, 530648, 531914, 531982, 532069, 532077, 532084, 532085, 532225, 532543

4 531919

5 517025, 523161, 523162, 523900, 523902, 523905, 523910, 523911, 523913, 523914, 523915, 525820, 528514, 
529948, 530240, 530362, 530469, 530645, 530648, 530652, 530989, 531002, 531079, 531438, 531450, 531719, 
531914, 532048, 532061, 532084, 532085, 532225, 532543

6 522832, 529769, 530387, 530388, 530477, 531919, 531962, 531998, 532070, 532151, 532182

7 527748, 528104, 529417, 531815, 531919, 531998

8 528104

9 520912, 520924, 522832, 523298, 523751, 523753, 525201, 525836, 527190, 528604, 529165, 530131, 530261, 
530297, 530298, 530299, 530300, 530417, 530418, 530419, 530420, 530477, 530565, 530566, 530589, 531004, 
531005, 531198, 531199, 531289, 531291, 531295, 531312, 531349, 531715, 531763, 531815, 531889, 531919, 
531974, 531975, 531976, 532004, 532046, 532064, 532097, 532107, 532113, 532114, 532187, 532209, 532235, 
532354, 532636

10 523161, 523162, 523900, 523902, 523905, 523910, 523911, 523913, 523914, 523915, 526249, 530924, 531293, 
531368, 532538

11 525201, 530090, 530307, 531452, 531885, 531919, 531981, 532002, 532207, 532208, 532338, 532712

12 529198, 529199, 529200, 529201, 531326, 531710, 532712

14 522832, 525836, 527010, 527425, 530556, 530557, 531684, 532097, 532361

15 530598

16 518033, 520912, 520924, 522832, 524988, 524989, 529165, 530261, 530265, 530267, 530268, 530270, 530272, 
530273, 530274, 530275, 530417, 530418, 530419, 530420, 530757, 531004, 531005, 531198, 531199, 531369, 
531815, 531919, 532076, 532097, 532114, 532116, 532162, 532181, 532238, 532354

17 524988, 524989, 530308, 531534, 531535, 531894, 532070, 532238, 532523

18 518033, 522832, 525836, 527111, 527425, 528604, 530707, 530709, 531368, 532097

19 524315, 524899, 527185, 531753, 531756, 531933, 531962, 532067, 532070, 532151, 532182, 532186, 532523

20 522832, 523521, 527425, 530387, 530388, 531295, 532071, 532097, 532186, 532317

21 522832, 530384, 531865, 531981, 532097, 532186, 532246, 532338

22 522832, 532712

24 522832, 525836, 531327, 531464, 531611, 531889

25 522832, 525836, 527111, 527425, 528604, 529108, 530707, 530709, 530731, 531327, 531368, 531611, 531812, 
531889, 532046, 532066, 532069, 532071, 532093, 532097, 532222, 532234, 532262, 532503, 532605

26 531754

27 532523

28 522832, 525836, 528434, 530416, 531279, 531295, 531464, 532046, 532097, 532181, 532234

29 524305, 525820, 530407, 530902, 531016, 531295, 531392, 531409, 531453, 531882, 531883, 531899, 531967, 
532081, 532083, 532540, 532573, 532574

30 525820, 526208, 530407, 530469, 530902, 531006, 531016, 531295, 531864, 531866, 531899, 531981, 532007, 
532076, 532078, 532084, 532085, 532338

31 525820, 530407, 531899, 532145, 532162, 532366, 532540, 532541
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2

32 526364, 526684, 530407, 530469, 530652, 530683, 530685, 530783, 530820, 530821, 530822, 530902, 530965, 
531243, 531295, 532084, 532085, 532088, 532172, 532178, 532225, 532498

33 522175, 526684, 528637, 530735, 530820, 530821, 530822, 531243, 531295, 531315, 532088

34 531216

35 501489, 501490, 501492, 501493, 517025, 520912, 520924, 522832, 523167, 523521, 523751, 523753, 524018, 
524020, 525836, 526364, 527111, 527185, 527190, 527748, 528104, 528604, 529862, 529910, 530102, 530105, 
530297, 530298, 530299, 530300, 530386, 530404, 530405, 530407, 530410, 530417, 530418, 530419, 530420, 
530515, 530516, 530556, 530557, 530575, 530654, 530655, 530757, 530843, 531006, 531058, 531107, 531246, 
531289, 531291, 531294, 531323, 531369, 531450, 531611, 531671, 531675, 531683, 531708, 531754, 531763, 
531847, 531886, 531889, 531919, 531965, 531974, 531975, 531976, 531979, 531998, 532004, 532031, 532064, 
532066, 532068, 532071, 532080, 532084, 532085, 532088, 532101, 532108, 532112, 532114, 532142, 532143, 
532149, 532154, 532156, 532162, 532207, 532208, 532209, 532214, 532215, 532222, 532234, 532235, 532238, 
532354, 532503, 532542, 532543, 532636

36 501489, 501490, 501492, 501493, 522832, 525836, 526680, 527185, 527190, 529862, 530102, 530105, 530297, 
530298, 530299, 530300, 530386, 530410, 530417, 530418, 530419, 530420, 530515, 530516, 530949, 530974, 
531297, 531364, 531677, 531708, 531763, 531878, 531919, 531965, 532031, 532068, 532101, 532109, 532111, 
532112, 532192, 532264, 532355, 532359, 532542

37 524899, 527185, 527801, 529862, 530102, 530105, 530386, 530410, 530417, 530418, 530419, 530420, 530477, 
530565, 530566, 530618, 530619, 530757, 530974, 531058, 531289, 531291, 531326, 531677, 531708, 531847, 
531885, 531919, 531933, 531947, 531979, 532004, 532030, 532064, 532070, 532146, 532151, 532182, 532359

38 520912, 520924, 523298, 523751, 523753, 525836, 527185, 530131, 530297, 530298, 530299, 530300, 530413, 
530417, 530418, 530419, 530420, 530515, 530516, 530565, 530566, 531004, 531005, 531289, 531291, 531763, 
532064, 532114, 532235, 532354

39 522832, 529910, 530407, 530417, 530418, 530419, 530420, 530949, 531295, 531297, 531326, 531708, 531847, 
531885, 531919, 532064, 532088, 532114, 532157, 532250, 532351, 532359

40 521746, 523167, 530102, 530105, 530386, 530410, 531450, 531452, 531534, 531535, 531885, 531919, 531998, 
532064, 532088, 532094

41 520912, 520924, 522832, 523298, 523751, 523753, 524518, 525836, 526680, 527185, 529165, 530131, 530261, 
530417, 530418, 530419, 530420, 530515, 530516, 530614, 530757, 531004, 531005, 531020, 531198, 531199, 
531295, 531352, 531369, 531445, 531683, 531729, 531886, 531919, 531957, 531974, 531975, 531976, 531996, 
532009, 532046, 532064, 532068, 532088, 532094, 532101, 532102, 532112, 532114, 532116, 532142, 532143, 
532149, 532162, 532181, 532214, 532215, 532216, 532225, 532234, 532235, 532354, 532636

42 520912, 520924, 522832, 523751, 523753, 524899, 527185, 527190, 527801, 529862, 530102, 530105, 530386, 
530410, 530417, 530418, 530419, 530420, 530565, 530566, 530614, 530757, 531058, 531287, 531289, 531291, 
531312, 531452, 531534, 531535, 531708, 531919, 531922, 531947, 532004, 532067, 532068, 532088, 532101, 
532114, 532146, 532209, 532214, 532215, 532222, 532225, 532231, 532235, 532354, 532359

43 525820, 526208, 528243, 529547, 530073, 530471, 530533, 530654, 530655, 530902, 531107, 531295, 531443, 
531453, 531792, 531882, 531883, 531899, 531936, 532014, 532016, 532081, 532090, 532104, 532154, 532156, 
532181, 532192, 532225

44 521093, 521746, 525820, 528835, 530417, 530418, 530419, 530420, 530471, 530546, 530575, 531009, 531020, 
531352, 531438, 531754, 531919, 532009, 532032, 532036, 532039, 532063, 532084, 532085, 532149, 532162, 
532171, 532205, 532214, 532215, 532216, 532225, 532366, 532540, 532541, 532588

45 520241, 525072, 525836, 530417, 530418, 530419, 530420, 530565, 530566, 530876, 531289, 531291, 531708, 
531729, 531919, 532004, 532063, 532088, 532154, 532156, 532226, 532235, 532250
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WYKAZ  ALFABETYCZNY  ZNAKÓW  TOWAROWYCH  ZGŁOSZONYCH 
W TRYBIE KRAJOWYM  PO  DNIU  14  KWIETNIA  2016 R.

#NIEUSTRASZONA W PRACY 532354

19 68 ŁOMŻA ALK. 0.0% 530685

19 68 ŁOMŻA 530683

25AN 529198

25AN4 529199

25ANa6 529200

25ANa6h 529201

4Yachts 532712

77 Pet Food 532162

Agri Plus 532366

AGROBEX 531708

Agroconcept 524989

AI SUSHI 531792

Akson Studio 531683

Albicla 530876

ALE DOM 532355

ALERIC DESLO ACTIVE 523900

ALERIC DESLO ACTIVE 523913

ALERIC DESLO ACTIVE 523914

ALERIC DESLO ACTIVE 523915

ALERIC SPRAY 523902

AmKur Bio 530362

Antrykot MANUFAKTURA SMAKU EST-1993 531006

APAP M 523911

APAP migrena APAP M 523910

APAP migrena 523905

APARTAMENTY Spichlerz Bliźniaczy  
KAZIMIERZ DOLNY 530655

AqquChill 530469

ARCHI PARK 530387

ARCHIPARK 530388

ARIA CONNECT 530308

ARIA SPECTRUM 530307

ARYE 31 532063

ASAKA 527748

ASIA MAMA 532156

ASIAMAMA 532154

ASSALA kuchnia turecka 529547

ASTA 521746

Aura Max UV 532107

AZARDI PRODUCENT ŁÓŻEK I MATERACY 532317

b 530614

BABIE LATO 530735

BAD AND BRAVE 531812

BALE I DETALE.pl Jak budować, nie zwariować. 527185

BALLENO Agri 532238

Balonowy Cud nad Wisłą 532071

BALTLUX 527801

Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy  
o Puchar Poloneza - Baltic Polonez Cup Race 532102

Bambina Stellina 530589

Basically 532503

BB Bertrand 532182

BB BESPOKE BROKER 532264

BD BAŁTYCKI DZIAD 532069

BeauMED 528835

BECK-ORTO 531294

BeMark 531815

BERSERKER AGENCY 532636

Bertrand 532151

BESKIDZKA OSTOJA 532090

BILANT 530240

BIOHACKME 531450

BIOTEBAL 531719

BOWEN POLSKA Technika Bowena 531957

BRICK PAVING 524315

BUDDENOL 529948

BWG 532030

C ABSOLU CLINIC 532032

Canario Cafe 531981

canario CAFE 532338

CC CANEXPOL 509357

CENT (CultureEcologyNatureTechnology) 531982

Centrum Edukacji Montessori love of teaching 532181

CGO LEGAL COUNSELING 525072

CHRUPEX 531016

CITY PARK RESIDENCE 532192

CLINEA 532077

COASTERHOLIC 532097

Coditive 532209

COOLBEE 532538

CORTES HARD SELTZER 530820

CORTES HARD SELTZER 530821

CORTES HARD SELTZER 530822

CSM HANDMADE 531464

Czarna Kaśka BROWAR RZEMIEŚLNICZY  
ROK ZAŁOŻENIA: 2014 BROWAR TUREK 530965

Dancing, salon, ulica 520912

Darłowo PARK & RESORT 531295

DARVIT NATURALNE WĘDLINY 532083
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DB KONSTRUKCJE 531998

DE FACTO 532262

deltachairs 523521

Dezynpol 531979

Diety od Brokuła 525820

Domki California 531936

DOMOWE LOKALNE PYSZNE  
POLSKA KIEŁBASA by Szymon Czerwiński 532081

DOSPEL Lider Wentylacji - SINCE 1974 - 532208

DPV logistic 529910

DrHoly 531438

DW Shop 531754

ECOTECTO 524899

EduTech Fund 532112

EGODROP 532101

Ekoloco 530384

Ella-Vita 532178

eminto 530131

enJoiner 532067

e-Remiza 531349

estetyczna KOSMETOLOG 531352

EUROGĄBKA 532068

F Flexee 527190

Fabhill 529862

FABRYKA MISTRZÓW BIKE 13 531996

FAL-ASH 527425

Familja 532039

FATTORIE DEL DUCA 531107

feltro design 532523

FERMY WOŹNIAK 532540

Fin UP 532109

Fire&Ice ALKOHOLE ŚWIATA 530404

Fire&Ice 530405

FISZKA SIEĆ SMAŻALNI SZPROTEK 531453

Fizjoweekend 532009

FLEXI.pl Praca i aktywność 50+  
Najlepsze przed Tobą! 530413

FOLIA OCHRONNA STANDARD  
format: 4x5=20m² gr. 0.007 mm,  
PL Folia ochronna PE-HD zabezpiecza przed  
farbą, kurzem i wilgocią GB Cover PE-HD  
provides protection agaist paint, dust  
and moisture, D Abdeckplane PE-HD  
schützt vor Farbe, Staub und Nässe, RUS  
Niezastąpiona w domu i gospodarstwie  
NIEZBĘDNA DO PRAC MALARSKICH 531894

FORUM Towarzystwo Funduszy  
Inwestycyjnych S.A. 531364

FOXLED 532002

Froniowe Firmowe Rewolucje 531886

FST FABRYKA SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH 531710

FUNDACJA WINIARNIE ZAMOJSKIE 532088

FUNFIT GYM&FITNESS 528434

FurryFury 532046

GIGI Cafe 526208

go&hydrogen 531058

GÓRECKI 532250

GREENBUD DEVELOPMENT 532359

Grupa SG Razem możemy więcej! 532108

Guérie BEAUTY CLINIC 532205

GULIARD 530557

H Health Labs Care 532085

H 532084

HAC 531885

HAIR REPUBLIC WARSAW 531020

HALOBOTICS 531287

HEJS 532186

heva 528104

HOPALAHOP 531327

HUMAN DIALOG 531291

HumanDialog 531289

I KNOW WHAT’S FIVE IKW5 532066

I’m green 531534

I’m green 531535

IDEOLO ESTD 2020 PIZZA 532104

INTU 532216

Jolki ażetki 530274

Jolki kontra Krzyżówki 530275

Jolki z Pomysłem 530273

KAZIMIERZ Z POCHODNIAMI 532157

KEJA GREEN 501492

KEJA GREY 501493

KEJA RED 501490

KEJA 501489

King Louis XIV 532541

KKS LECH POZNAŃ 1922 100 531675

KLEIB Passion of Life SUPER VERSO 531756

KLUB MŁODYCH PROGRAMISTÓW  
ProgramowaniePrzyjazneDziecku.pl 531198

KochamRoboty.pl 531199

KOLE100RZ 1922 2022 531671

Kongres PRZYSZŁOŚCI junior 531445

KRYDER 531866

Kwietnik Obrazów 532094

LAKEMAN BOATS 531326

LAREZO 530556

LC La Clinique 532214

LC 532215

LEENVIT 532048

Lexay 532226

LEXPERTS KANCELARIA PRAWNA 531729

Lider NAWOZY WAPNIOWE 531961

LIGHT GREEN 530090

LIPIFORMA BERGAMIA 531002
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LÓDMIŁA 532076

LV PROJECT 530618

LV PROJECT 530619

M Miolli SMAK INSPIRACJI 532007

M MLEKS 531899

MagDal M.K. 531246

MAGNESIA 531962

MAJESTEA Natural High - Kombucha 530783

MAMY TO 523751

MARGARI BEAUTY 532149

matoguard mask 531293

MAX-BUD maksimum budownictwa 530386

MCC MEDALE 531684

MEBELS 524018

MEBELS 524020

MEG Małgorzata Skrzyniarz 531715

Megafit 530471

MF MASFROST 530407

MIESZANKA ZŁODZIEJSKA 526120

MINT 531878

Mioo 527010

Miś pod Szpitalną Choinkę 526680

Mocny Majster PRODUCENT DOMÓW  
NATURALNYCH 531933

MR.SMART 532246

MUZEUM POLONII WARSZAWA 532234

Muzyczna poczta UKF 520924

nature native 532543

NeoTEC 525201

new kids 531611

nh neohex 530843

Nick Sky 530731

NIE TYLKO SUDOKU 530272

niezależna.pl 531004

niezależna.pl 531005

Nowe Historie 530102

NOWE KOLIBKI 530974

NUTRIGO LAB 531079

OD GRYCANA TRADYCYJNIE ULUBIONE 530902

OH MY FOOD! CATERING DIETETYCZNY 532014

OhMyDev 532235

OLD SHIPMAN WHISKY 522175

ORME 532061

ORNAMO 532361

ORZEŁ TRANSPORT 532351

OWOLOVO MROŹNA PAKA 531967

P PAŁACOWA PRZYSTAŃ w Tarnogórze 530073

PALL MALL BLUE MARINE 531216

PAMAS SALAMI BANKIETOWE 532573

PAMAS SALAMI ROGAL 532574

Pan Kobido 531009

papiernik 532064

PEJ 531919

Peo.Buy 530298

PeoBuy Banku Pekao S.A. 530300

PeoBuy 530297

Peo-Buy 530299

perfecta bioretinol 530645

perfecta bubble tea 530648

Picaro 532016

PIESUAR 526249

PITALLO 531864

PKMNGRADE.COM 532231

PLASTWOOD 532080

plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530417

plus WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530418

POLIST 530008

polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530419

polsat WYBIERZ SWOJE WSZYSTKO 530420

POLSKA PARTIA PRACY  
SPRAWIEDLIWOŚCI POKOJU 520241

Pomorze Zachodnie 522832

PORTUM ENERGY 532187

PQ GLASFASER 531922

PRIMA Apples PREMIUM FRESH PRODUCE 532145

probio cola 530652

PROFIKA 530949

PROPERTICA 531677

PROS 531889

PROVENIS 532542

przeglądownia 531947

PRZYSTAŃ NA KOLE 530410

PTAKO 532172

QualiPlan 530105

RABATY ŻE ŁAŁ 532142

RADIOCALM Onkoemulsja 528514

RealYOU 521093

RITTA ROSSA 527111

RNGweights 531279

Rock JAM 530598

ROLLSCHOOL 524518

ROZRYWKA Jolki na 102 530270

ROZRYWKA Jolki na Cały Rok 530267

ROZRYWKA od A do Z ROZWIĄŻ 530268

RÓWNI SOBIE 523298

rzeka korzyści Credit Agricole 531763

Sales Energy 532113

Saletrosan 530868

salon książki historycznej 530516

Sam na Sam z Jolkami 530265

SBV KARINA KOZERSKA 531976

SBV STRATEGIC BRAND VENTURES 531974
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sc stretchconcept 524988

SellIntegro 531312

SGU 530566

SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 530757

SK SUPER KSIĘGOWY BIURO RACHUNKOWE 532031

Skarpetowice 532605

SŁODKI POMYSŁ 529165

SMART pożyczka 531965

SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY WIEPRZOWE  
Z DODATKIEM WOŁOWINY 100 g produktu  
uzyskanego z 162 g mięsa BEZ DODATKU  
BARWNIKÓW I FOSFORANÓW  
WYSOKA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA 524305

SOLITAN 530477

SOVA 530565

SPICHLERZ BLIŹNIACZY 530654

STALWART MANACUS 532143

Stara Zielarnia Anita Ratajczak 517025

SteppsEnglish 531369

STRATEGIC BRAND VENTURES  
KARINA KOZERSKA 531975

STRAWS 4 YOU 531865

strefa cięcia 530575

Stynkowy Ogier 526364

SUPER VERSO 531753

sushi HACHIKO 531443

Svitlana Lipinska’s Consonance therapy 532171

SYLMAR OKNO 532070

SZACH MAT 530416

szkoła diabetyka 530261

TAJEMNICA ZAWODOWA 523753

TARGI KSIĄŻKI W KATOWICACH 530515

TCMsklep.pl 530924

THC 530533

The one 529108

Thermex 531452

TIG LAB 523167

TINTO PESQUERA 528637

TŁOCZNIA SMAKU 531409

TODA 530989

TOMSCHOOL 532116

TRADYCYJNE MASŁO POLSKIE EXTRA SOBIK  
GWARANCJA JAKOŚCI Prawdziwy smak  
masła 83% TŁUSZCZU 531392

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 518033

TWÓJ OPIEKUN 532111

Tylbut 532093

udane remonty 532146

UKOI 531914

UTABAGA 530707

UTABAGA 530709

Uwolnij Buha 526684

Uzdrowisko Ustroń 532225

Valerio 529417

VAVICOM 531323

VIGOR FIT 523161

VIGOR 523162

VIVE Logistic Services 531297

WELOVEKeratin KAROLINA KUCZNEROWICZ 530546

Wędzak 531883

Wędzarnik 531882

White coat 531368

White Raven 532498

WISHOME 532004

Wood Weld 529769

WÓDKA BOFORT est 1987  
BOFORT PREMIUM VODKA 531315

ZIMNY DRAŃ 532078

ziterm 531847

ZOVE 532222

ż 532114

Żubrówka ORYGINALNA POLSKA MARKA  
LEGENDARNA ŻUBRÓWKA 531243



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.

1229068 BACIO DI BOLLE (2021 06 17) 32, 33
1532806 (2021 07 07)

CFE: 02.03.01, 05.07.16, 05.13.07, 25.01.06, 
25.07.25, 28.05.00, 29.01.15

33

1582357 WO OM WOOM (2020 12 25, 2020 10 29)
CFE: 27.05.01 5, 21

1586111 MATCH MADNESS 
(2021 07 15)

28

1605199 CESSOLUTE (2021 03 22, 2021 02 09) 3, 5
1605200 RAMIKOMB (2021 03 22, 2021 02 23) 5
1605276 TCHAIKOVSKY (2021 03 31, 2021 03 25) 33
1605279 SKINSOLUTE (2021 03 23, 2020 11 11)

CFE: 26.04.05, 26.11.02 3, 5
1605292 (2021 03 23, 2020 11 11)

CFE: 26.04.16, 29.01.13 3, 5
1605294 ITUBE (2021 05 09) 9
1605304 (2021 03 23, 2020 11 11)

CFE: 26.04.16, 29.01.13 3, 5
1605336 MPI FOUNDATION (2021 06 01, 

2021 05 10)
36

1605340 SKINSOLUTE (2021 03 23, 2020 11 11)
CFE: 26.11.09, 27.05.10, 29.01.12 3, 5

1605348 TRIFORCE (2021 05 28, 2021 05 17) 5
1605350 SINGLE ROAD (2021 05 18)

CFE: 27.05.01, 28.03.00 25
1605400 SEVERONICKEL COMBINE H-1 

(2021 04 30)
1, 6, 9, 14, 

35, 37
1605418 MASTERY IM ACADEMY (2021 03 08)

CFE: 27.05.01 9, 16, 41
1605519 CARPATHIA (2020 10 01, 

2020 05 11)
9, 12, 18, 25, 28

1605582 Fit ACTIVE (2021 02 19)
CFE: 26.03.02, 27.05.01, 
29.01.13

5, 29, 30, 32, 35, 43

1605589 AirOn (2021 04 22)
CFE: 15.01.13, 26.07.03, 27.05.01, 
29.01.12

9, 35

1605594 skysmart (2021 03 19, 2021 03 01)
CFE: 27.05.01 9, 16, 35, 41, 42

1605595 skyeng (2021 03 19, 2021 03 01)
CFE: 27.05.01 9, 16, 35, 41, 42

1605615 METRO FINANCIAL SERVICES  
(2021 04 06, 2020 10 07)
CFE: 25.05.01, 26.04.02, 
27.05.10, 29.01.12

9, 35, 36, 42

1605634 VIARES (2021 05 28, 2021 05 17) 5
1605657 AKOA (2020 11 23, 

2020 06 12)
9, 11, 35, 37, 44

1605773 (2021 07 05)
CFE: 28.03.00 34

1605853 Telefy (2021 05 27, 2021 05 25) 38
1605869 ? (2021 05 07)

CFE: 04.05.21, 24.17.04, 26.13.25 25
1605952 (2021 07 05)

CFE: 07.01.05 34
1605954 ECO-EDGING (2021 07 13, 

2021 07 07)
19, 20

1605968 DEMULCENT (2021 07 13) 1, 10
1605970 FATEX (2021 01 20) 25
1605973 TUTA (2021 05 21, 2021 05 20) 37, 39
1606136 LN LeNika (2021 02 01, 2020 12 18)

CFE: 27.05.22 3, 5, 10, 21
1606141 Dimal (2021 03 26) 7, 9, 37
1606208 Pinsami CUORE ITALIANO  

(2021 05 12, 2021 04 19)
CFE: 02.09.01, 25.01.06, 27.03.02, 
27.05.01, 29.01.14

30, 39, 43

1606361 YC DIESEL (2021 04 07)
CFE: 26.04.07, 27.05.01, 28.03.00 7, 12, 35, 37

1606391 WBB Peat (2021 04 15)
CFE: 26.15.09, 27.05.01, 29.01.14 1, 4, 31



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

MIĘDZYNARODOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Klasa 
towarów Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych

1  1605400, 1605968, 1606391 

3  1605199, 1605279, 1605292, 1605304, 1605340, 1606136 

4  1606391 

5  1582357, 1605199, 1605200, 1605279, 1605292, 1605304, 1605340,
 1605348, 1605582, 1605634, 1606136 

6  1605400 

7  1606141, 1606361 

9  1605294, 1605400, 1605418, 1605519, 1605589, 1605594, 1605595,
 1605615, 1605657, 1606141 

10  1605968, 1606136 

11  1605657 

12  1605519, 1606361 

14  1605400 

16  1605418, 1605594, 1605595 

18  1605519 

19  1605954 

20  1605954 

21  1582357, 1606136 

25  1605350, 1605519, 1605869, 1605970 

28  1586111, 1605519 

29  1605582 

30  1605582, 1606208 

31  1606391 

32  1229068, 1605582 

33  1229068, 1532806, 1605276 

34  1605773, 1605952 

35  1605400, 1605582, 1605589, 1605594, 1605595, 1605615, 1605657,
 1606361 

36  1605336, 1605615 

37  1605400, 1605657, 1605973, 1606141, 1606361 

38  1605853 

39  1605973, 1606208 

41  1605418, 1605594, 1605595 

42  1605594, 1605595, 1605615 

43  1605582, 1606208 

44  1605657



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.

520308 BALENCIAGA
2021 03 22 25

520130 ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA
2021 06 08 16, 43

523635 EKOL LOJISTIK ANONIM SIRKETI
2021 07 05 35, 39, 43

525169 ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB  
CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA
2021 07 12 6

525224 CHABUKHYAN ZOYA PIEKARNIA KAUKAZ 
ALEN
2021 07 14 43



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

Nr BUP Strona Nr zgłoszenia Jest Powinno być

20/2021

78

527101

(210) 527101 (220) 2021 04 06
(731) IZEN LABS SOSNOWSKA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORGANIS CANDIGO BEZ 
GRZYBÓW I DROŻDŻAKÓW 
Naturalna mieszanka ziołowa 
suplement diety 

(210) 527101 (220) 2021 04 06
(731) IZEN LABS SOSNOWSKA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANDIGO BEZ GRZYBÓW  
I DROŻDŻAKÓW  
Naturalna mieszanka ziołowa 
suplement diety ORGANIS masa 
netto: 100 g

126

ORGANIS CANDIGO BEZ GRZYBÓW  
I DROŻDŻAKÓW  
Naturalna mieszanka ziołowa 
suplement diety
 
 
wykaz alfabetyczny                    527101

CANDIGO BEZ GRZYBÓW
I DROŻDŻAKÓW  
Naturalna mieszanka ziołowa  
suplement diety ORGANIS masa 
netto: 100 g

wykaz alfabetyczny                    527101

33/2021

 
 
 
 
 

71 530644

(210) 530644 (220) 2021 06 22
(731) S-LAB SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mirków
(540) (znak słowny)
(540) ManuPanteina
(510), (511) 3 Środki wybielające  
i inne substancje stosowane  
w praniu, Środki do czyszczenia, 
polerowania, szorowania i ścierania, 
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki 
eteryczne, kosmetyki, płyny do  
pielęgnacji włosów, Środki do czysz-
czenia zębów, Środki czyszczące oraz 
toaletowe, 5 Produkty farmaceutycz-
ne, medyczne i weterynaryjne, Środki 
sanitarne do celów medycznych,  
Dietetyczna żywność i substancje 
do celów leczniczych lub wetery-
naryjnych, Żywność dla niemowląt, 
Suplementy diety dla ludzi i zwie-
rząt, Plastry, materiały opatrunkowe, 
Materiały do plombowania zębów, 
woski dentystyczne, Środki odkażają-
ce, Środki do zwalczania szkodników, 
Fungicydy, herbicydy, Produkty far-
maceutyczne i inne środki do celów 
leczniczych lub weterynaryjnych.

Informacja ta  
nie powinna  

zostać opublikowana

119
03   530644 (wykaz klasowy)
05   530644 (wykaz klasowy)

123
ManuPanteina  
(wykaz alfabetyczny)                 530644
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